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Pagina 1

Faculteit der Geesteswetenschappen

Said Rezaeiejan (1981) studeerde politicologie en geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij is werkzaam als docent internationale betrekkingen en verzorgt
tevens onderwijs bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam.

Dat Duitsland als handelsnatie een bijzondere band met Iran heeft werd nog eens
bevestigd in 1979, toen tijdens de revolutie onder leiding van Ayatollah Khomeini slechts
één westerse ambassade geopend bleef: de Duitse. Dat deze ‘vriendschapsband’ ook zijn
beperkingen kent wordt in dit boek van de historicus en politicoloog Said Rezaeiejan uiteengezet. In zijn beschrijving van de pogingen van Duitsland om een dialoog aan te gaan
met Iran laat hij zien waarom deze politiek van ‘verandering door toenadering’ tot mislukken gedoemd is. De overtuigingen van de Duitse democraten en de Iraanse machthebbers staan ver uiteen. Bovendien werken de Iraanse politieke structuren iedere verandering tegen. Ondanks de teleurstellende resultaten bleef Duitsland steeds opnieuw
aandringen op dialoog met Iraanse hervormers. Sinds de jaren negentig kent Duitsland
een tweesporenbeleid: de handelsbetrekkingen komen in direct contact met Iran tot
stand, terwijl het mensenrechtenbeleid overgelaten wordt aan de EU.
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ﺑﺮاﯼ ﻣﺎدرم

‘De door mij wegens de ontwijfelbare zuiverheid van zijn bedoelingen persoonlijk hooggeschatte,
maar als politicus onvoorwaardelijk afgewezen collega F.W. Föster meent in zijn boek het probleem
te ontgaan door simpelweg te stellen dat uit iets goeds alleen iets goeds kan voortkomen en uit iets
kwaads alleen iets kwaads. In dat geval zou de hele problematiek niet bestaan. Maar het is wel
verbazend dat zoiets tweeduizend jaar na de Oepanisjaden nog gesteld kan worden. Niet alleen het
gehele verloop van de wereldgeschiedenis, maar ook ieder onbevooroordeeld onderzoek van de
dagelijkse ervaring leert immers het tegendeel. De ontwikkeling van alle godsdiensten berust erop dat
het tegendeel waar is. Het oeroude probleem van de theodicee is immers de vraag: hoe komt het dat
een macht die tegelijk dat als almachtig en als goed wordt voorgesteld, een zo irrationele wereld heeft
kunnen scheppen, vol onverdiend lijden, onbestraft onrecht en onverbeterlijke dwaasheid? Hij is of
niet almachtig, of niet goed; ofwel het leven wordt door heel andere compensatie- en
vergeldingsbeginselen beheerst – die welke wij metafysisch inzichtelijk kunnen maken, dan wel die
welke voor altijd ons begrip te boven zullen gaan. Dit probleem: de ervaring van de irrationaliteit van
de wereld, is nu de drijvende kracht achter de ontwikkeling van alle godsdiensten geweest. De
Indische leer over het karma, het Perzische dualisme, de erfzonde, de predestinatie en de Deus
absconditus zijn alle uit deze ervaring voortgekomen. Ook de oude christenen wisten heel goed dat de
wereld door demonen geregeerd wordt, en dat wie zich met politiek (dus met macht en geweld als
middelen) inlaat, gemene zaak maakt met duivelse machten, en dat voor zijn handelen niet geldt dat
uit iets goeds alleen goeds en uit iets kwaads alleen kwaads kan voortkomen, doch juist vaak het
tegendeel. Wie dit niet inziet, is inderdaad een kind in de politiek’.
Max Weber1

1

De roeping tot de politiek, 1919, 39-40.
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Inleiding
Introductie en probleemstelling
We Germans are known throughout the world as a people with an abiding love of rules.
This national trait is the reason why we know only too well that there hardly exists a rule
without an exception. In diplomacy, a lack of clarity is one of the main virtues of a
diplomat but there is one exception. And that is when it is predictable in advance that lack
of clarity can cause the opposing side to make a false calculation, which in turn can lead to
negative and irreparable consequences for its own or for the common interest. […]
German and European-Iranian relations have already reached the point where a lack of
clarity can no longer be tolerated if it is our common interest to develop and deepen our
relations.
(Joschka Fischer)

De onduidelijkheid waar Fischer op doelt, is niet recent en beperkt zich niet
alleen tot diplomatenkringen. Er is sprake van een algeheel gebrek aan kennis
over Duits-Iraanse betrekkingen.1 Aan de Duitse Iranpolitiek na de revolutie zijn
merkwaardig genoeg tot op heden nog geen uitgebreide wetenschappelijke
studies gewijd. 2 Deze dissertatie gaat over de Duitse Iranpolitiek en geeft
antwoord op vele openstaande vragen. Hoe heeft de Duitse Iranpolitiek zich vanaf
zijn ontstaan tot in het heden ontwikkeld? Welke middelen zijn ingezet om de
geformuleerde Duitse doelstellingen te bereiken? Hoe effectief is het beleid
geweest? In hoeverre hebben gebeurtenissen zoals de Iraanse Revolutie voor
veranderingen gezorgd in het Duitse buitenlandse beleid ten aanzien van Iran?
De belangrijkste doelstelling van deze dissertatie is om de Duitse Iranpolitiek
vanaf het ontstaan van de officiële betrekkingen tussen deze landen in kaart te
brengen en te onderzoeken op de volgende terreinen: politiek, economie en
cultuur.
Daarnaast wordt de wisselwerking tussen de bilaterale Duits-Iraanse betrekkingen
en het gemeenschappelijke buitenlandse beleid van de Europese Unie (EU) ten
aanzien van Iran bestudeerd. Aan de hand hiervan wordt getoetst in hoeverre
vanaf 1992 sprake is geweest van een gemeenschappelijk Europees buitenlands
beleid, of van een overgang van nationale besluitvorming naar het Europese
niveau. Sinds de totstandkoming, in 1992, van het Europese Gemeenschappelijke
1
Er zijn slechts zes werken waarvan twee niet gepubliceerde dissertaties over dit onderwerp
beschikbaar. Opvallend is ook dat al deze publicaties betrekking hebben op de Duitse Iranpolitiek van
vóór de Iraanse Revolutie van 1979. De titels van deze boeken zullen in deel I worden genoemd.
2
Wel zijn er in verband met incidentele gebeurtenissen korte artikelen verschenen. Bijvoorbeeld naar
aanleiding van de ‘Rushdie affaire’ eind jaren tachtig van de twintigste eeuw, de ‘Mykonos-Affaire’
begin jaren negentig van de twintigste eeuw, en recentelijk nog het nucleaire programma van Iran.

11

Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) wordt er op initiatief van de
Bondsrepubliek een ‘kritische’, en sinds 1997 een ‘constructieve’ dialoog met
Iran gevoerd. Waarom is juist Duitsland de initiatiefnemer geweest als het gaat
om het vormgeven van een coherent Europees beleid ten aanzien van Iran? Hoe
heeft de Bondsrepubliek haar paralleldiplomatie, het bilaterale beleid ten aanzien
van Iran en een multilaterale politiek via de EU, vormgegeven? Concreter
uitgedrukt: welke zaken worden direct via het bilaterale verkeer met Iran geregeld
en welke kwesties bij voorkeur via de EU-instellingen? En welke gevolgen heeft
dit voor het proces van politieke integratie van de EU, in het licht van het verdrag
van Maastricht? Ook in het vele onderzoek naar het GBVB is de effectiviteit van
een Europese gemeenschappelijke politiek onvoldoende aan de hand van
belangrijke casestudies onderzocht.3
De derde doelstelling van dit onderzoek is om de consistentie van het rolconcept
Zivilmacht, een karakteristieke onderdeel van het zelfbeeld van Duitsland, te
toetsen.4 Een van de bepalende kenmerken van dit concept is de veronderstelling
dat in landen waar sprake is van een democratisch tekort, het
democratiseringsproces bevorderd kan worden door het steunen van de civil
society. Het buitenlandse beleid van een Zivilmacht onderscheidt zich door zijn
ethische doelstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld sterk de nadruk gelegd op het
voeren van een mensenrechtenpolitiek ten aanzien van landen waar deze politiek
wordt verwaarloosd. ‘Die Durchsetzung von Menschenrechten durch politische
Konditionalität’ krijgt in het Duitse zelfbeeld prioriteit boven het voeren van een
realistisch buitenlands beleid.5 Tegelijkertijd gaat een Zivilmacht er vanuit dat het
civiliseren van internationale betrekkingen vooral door middel van dialoog en het
creëren van interdependentie tussen staten mogelijk wordt. Het spanningsveld
waarin een Zivilmacht moet opereren wordt al snel duidelijk; aan de ene kant
dialoog en toenadering en aan de andere kant politieke conditionaliteit en
mogelijk uitsluiting. In de Duitse retoriek krijgt het idealisme van een Zivilmacht
in ieder geval de voorkeur.6 Hier wordt onderzocht of deze ook in de praktijk de
voorkeur krijgt.
3

De Europa deskundige Karen Smith merkt in dit verband op dat: ‘One large issue that this book does
not cover in great depth is how effective the EU has been in actually achieving its objectives.
Attributing ‘success’ to the EU is an exercise largely in supposition in the absence of detailed case
studies’, in: Smith, European Union Foreign Policy in a Changing World, 2005, 201.
4
Over de kenmerken van een Zivilmacht wordt in het vervolg van deze inleiding uitvoerig stilgestaan.
5
Wolfgang Heinz, ‘Menschenrechtspolitik’, in: Siegmar Schmidt en Gunther Hellmann, 2007, 697.
6
Illustratief in dit verband is het officiële beleid van de Bondsrepubliek verwoord door de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken: ‘Der Schutz der Menschenrechte ist eine Grundlage menschlicher
Ethik. Die universelle menschlichen Grundrechte und Freiheiten sind unveräußerlich. Sie können
daher nicht gegen andere Ziele, etwa im Wirtschaftsbereich, aufgerechtet werden.
Menschenrechtsschutz hat neben dieser prinzipiellen ethischen auch eine sehr konkrete, praktische
Relevanz. Nur der Schutz der Menschenrechte und die Herrschaft des Rechts können echte,
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Onderzoeksvragen
Uit de genoemde probleemstellingen en intenties volgen de centrale
onderzoeksvragen:
Wat zijn de doelstellingen van de Duitse Iranpolitiek vanaf het ontstaan van de
Duits-Iraanse betrekkingen, op welke wijze en hoe effectief zijn ze verwezenlijkt,
welke gevolgen heeft het GBVB van de EU vanaf 1992 gehad op de Duitse
Iranpolitiek en vice versa, en in hoeverre kunnen we de identiteitsperceptie van
Duitsland als Zivilmacht herkennen in de praktijk?
Opbouw
Om deze vragen te onderzoeken, behandelt dit inleidende hoofdstuk het
theoretische kader waarbinnen de studie plaatsvindt en wordt de
onderzoeksmethode gepresenteerd.
Het theoretische kader geeft een kort overzicht van de belangrijkste theorieën op
het gebied van de internationale betrekkingen. Naast deze algemene theorieën die
de internationale betrekkingen (en zo ook de Duitse buitenlandse politiek) van
een theoretisch fundament voorzien, worden ook de rolconcepten behandeld die
vanuit verschillende invalshoeken de Duitse buitenlandse politiek na de
hereniging (in 1990) proberen te verklaren.
Deel I bestaat uit twee hoofdstukken die samen een overzicht geven van de
geschiedenis van de Duitse Iranpolitiek.
In het eerste hoofdstuk worden de grondslagen van de Duitse Iranpolitiek aan het
eind van de negentiende eeuw in kaart gebracht. 1871, het jaar waarin het Duitse
Keizerrijk wordt uitgeroepen vormt het vertrekpunt. In de eerste paragraaf wordt
de positie van Iran aan het einde van de negentiende eeuw in de internationale
politieke context besproken.
Vervolgens wordt het buitenlandse beleid van Duitsland7 ten aanzien van Iran op
drie terreinen apart onderzocht: politiek, economie en cultuur. 8 Het tweede
nachhaltige Stabilität und Frieden garantieren. Menschenrechtsverletzungen von heute sind die Kriege
von morgen. Menschenrechtspolitik muss daher das Fundament präventiver Friedenspolitik sein.
Mehr noch – Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind auch entscheidende
Voraussetzungen für eine erfolgreiche, nachhaltige Entwicklung. Menschenrechtespolitik ist somit
Prinzipien- und Interessenpolitik. Aus diesem Grund wird Deutschland dem Schutz der
Menschenrechte weiterhin höchste Priorität geben’. Joschka Fischer Auswärtiges Amt, 2000,
Voorwoord.
7
Geschiedenis is altijd omstreden. Er bestaat niet zoiets als een vaststaand verleden dat door middel
van één verhaal verteld kan worden. Om deze reden wordt er in appendix 2 een kort overzicht
gegeven van de Duitse buitenlandse politiek. Ook de interne debatten in Duitsland onder historici over
de determinanten van het Duitse buitenlandse beleid worden hier behandeld.
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hoofdstuk van deel I behandelt de Duitse Iranpolitiek in de twintigste eeuw tot
aan de Iraanse Revolutie in 1979. Ook in dit hoofdstuk wordt dezelfde analyse
toegepast. Het streven is om gedurende een bepaalde periode dezelfde analyse op
een ander tijdstip te laten beginnen en eindigen waardoor er verschillende
verhaallijnen ontstaan. Zo wordt duidelijk hoe Duitsland steeds weer zijn beleid
heeft aangepast als gevolg van veranderende nationale prioriteiten, maar ook
onder invloed van veranderingen in de internationale politieke en economische
context. Zo worden lijnen van continuïteit getrokken, maar wordt tegelijkertijd
het belang van gebeurtenissen duidelijk die voor discontinuïteit zorgen.
De historische analyse is beknopt en heeft tot doel twee belangrijke theses in deze
studie te onderbouwen. De eerste is dat Iran historisch gezien altijd relatief een
positief beeld van Duitsland heeft gehad dat tot op het heden invloed heeft op de
Duits-Iraanse betrekkingen. De tweede stelling is dat Iran historisch gezien de
betrekkingen met Duitsland altijd als een middel heeft gezien om de
grootmachten (Rusland en Verenigd Koninkrijk, en later de Verenigde Staten)
tegen elkaar uit te spelen. Dit wordt het concept van ‘Duitsland als derde macht’
genoemd, een positie die Duitsland nog steeds inneemt.
Deel II begint met de behandeling van een belangrijke gebeurtenis: de Iraanse
Revolutie in 1979. In het eerste hoofdstuk van deel II wordt stilgestaan bij de
oorzaken van de revolutie, die, hoewel deze voor westerse landen onverwacht
kwam, toch structurele oorzaken kende.9 Hierna wordt in het tweede hoofdstuk
gekeken naar de Duitse reactie op de Iraanse Revolutie. Deel II bespreekt de korte
periode 1979-1992. Het is noodzakelijk om de Duitse Iranpolitiek gedurende deze
jaren apart te onderzoeken. De revolutie bracht dusdanige veranderingen in de
politieke, economische en culturele uitgangspunten en handelingen van Iran
teweeg, dat voor Duitsland de aanpassing van zijn Iranbeleid onontkoombaar
was.
In deel III wordt de Duitse Iranpolitiek in de periode 1992-2005 onderzocht.
Centraal in dit deel staat de overgang naar het GBVB van de EU en daarmee het
Duitse meersporenbeleid of de paralleldiplomatie; bilateraal tussen de twee staten
en multilateraal via de EU.
Vanaf 1992 komt op initiatief van Duitsland binnen EU-verband een politiek van
de ‘kritische dialoog’ met Iran tot stand (die tot 1996 duurt) en vanaf 1998 wordt
de kritische dialoog omgezet in een politiek van de ‘constructieve dialoog’. In
8
De termen Perzië en Iran en islamitische republiek Iran worden in dit werk afwisselend door elkaar
gebruikt. Officieel heette Iran in Europa voor 1935 Perzië. Na 1935 werd het op Iraans verzoek Iran
genoemd en na de islamitische revolutie van 1979 is de officiële benaming islamitische republiek Iran.
9
Deze analyse is nodig omdat de oorzaken van de revolutie na 1979 het buitenlandse beleid van Iran
na 1979 beïnvloedden.
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deel III wordt respectievelijk de kritische en constructieve dialoog besproken,
waarin naar antwoorden zal worden gezocht op de volgende vragen: waarom is
juist Duitsland initiatiefnemer geweest van het voeren van een kritische dialoog
met Iran? Wat zijn de doelstellingen van het voeren van een kritische en
constructieve dialoog met Iran geweest en op welke terreinen is deze dialoog met
Iran gevoerd? In hoeverre zijn de geformuleerde doelstellingen bereikt en wat
voor implicaties hebben deze dialoogrondes gehad voor de effectiviteit van de
Duitse en de buitenlandse politiek van de EU?
In deel III wordt ook het analytische rolconcept Zivilmacht getoetst, dat niet
alleen het Duitse maar ook het Europese wereldbeeld beïnvloedt, en wordt het
toegespitst op de Duitse en Europese Iranpolitiek met betrekking tot
mensenrechten. Een Zivilmacht of civiele mogendheid wordt gekenmerkt door
zijn terughoudendheid ten aanzien van het inzetten van militaire middelen binnen
de internationale betrekkingen en doordat het zich liever beroept op soft power.10
Daarnaast moet bij een analyse van de buitenlandse politiek van een civiele
mogendheid extra aandacht worden geschonken aan de normatieve politieke
focus waarbij het verspreiden van democratie en bevorderen van mensenrechten
belangrijke politieke voornemens zijn.
Aan het eind van deel III wordt onderzocht of en zo ja hoe deze doelstellingen in
het Duitse en de Europese Iranpolitiek gerealiseerd zijn. In de conclusie
presenteer ik het antwoord op de onderzoeksvragen.
Theoretisch kader en onderzoeksmethode
De leer der internationale betrekkingen is een relatief jonge specialisatie binnen
de politieke wetenschappen. 11 Toch kent zij verschillende paradigmata en
theorieën die ieder via een eigen logica het internationale politieke systeem
proberen te interpreteren en het buitenlandse beleid van staten trachten te
verklaren.
De Duitse Iranpolitiek kan systematischer geanalyseerd worden wanneer we,
tegen de achtergrond van de theorieën van internationale betrekkingen, de
politieke en economische relaties tussen Duitsland en Iran behandelen. Zo wordt
de analyse niet louter in de vorm van een tijdbalk weergegeven, maar wordt elke
10

Joseph Nye, ‘Soft Power’, Foreign Policy, 1990 (80).
Na de Eerste Wereldoorlog werd op de vredesconferentie van Parijs op 30 mei 1919 besloten om
instituten op te richten die tot doel hadden internationale relaties te bestuderen. Het kenmerkende
hiervan was de idealistische benadering. Doel van deze onderzoekscentra was wetenschappelijke
vormgeving van de internationale rechtsorde en theoretische verrijking van het ideeëngoed van de
Volkenbond. Rittberger en Hummel, in: Volker Rittberger (Hrsg.), Theorien der Internationalen
Beziehungen. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven, 1990, 25-9.
11
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politieke en economische beslissing theoretisch onderbouwd en zal onder meer
duidelijk worden wat onder een ‘realistisch’ beleid wordt verstaan, maar ook
waarom ‘normen’ belangrijk zijn in de Duitse buitenlandse politiek. Het zal
blijken dat de geschiedenis via het collectieve geheugen het buitenlandse beleid
wezenlijk beïnvloedt, maar ook dat economische belangen in botsing kunnen
komen met morele principes.
Zonder het belang van theorievorming in de internationale betrekkingen te willen
bagatelliseren, wordt hier ook betoogd dat voor een analyse van de Duitse
buitenlandse politiek het niet voldoende is om alleen aan de hand van deze
theorieën te werk te gaan. Zo legt de realistische theorie alleen de nadruk op de
rol van het anarchistische internationale systeem bij het tot standkomen van het
buitenlandse beleid van Duitsland. De liberale theorie daarentegen heeft vooral
oog voor de binnenlandse en economische factoren die de Duitse buitenlandse
politiek vormgeven. De constructivisten lijken betere kaarten in handen te
hebben. Zij gebruiken bij het verklaren van de buitenlandse politiek van
Duitsland, in tegenstelling tot realisten en liberalen, wel variabelen als identiteit
en cultuur, maar in algemene termen. Wanneer we de kenmerken van de
buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek willen karakteriseren, dan kan dat
beter aan de hand van een aantal rolconcepten: Duitsland als Zentralmacht,
Duitsland als Wirtschaftsmacht en Duitsland als Zivilmacht. Rolconcepten zijn
minder algemeen, leggen meer de nadruk op de specifieke buitenlandpolitieke
identiteit van Duitsland en hebben oog voor historische ontwikkelingen. Aan de
hand van rolconcepten wordt het mogelijk de Duitse Iranpolitiek nauwkeuriger te
analyseren. In deze studie worden de theorieën van internationale betrekkingen
niet inhoudelijk getoetst maar dienen zij als een instrument om bepaalde politieke
en economische handelingen van Duitsland en Iran te kunnen verklaren. Om deze
reden kan worden volstaan met een beknopte bespreking van deze theorieën. In
geval van rolconcepten wordt met name het concept van Zivilmacht inhoudelijk
getoetst omdat deze een belangrijke plaats inneemt binnen de politieke retoriek
van de Bondsrepubliek ten aanzien van de islamitische republiek Iran.
Het idealisme en de realistische kritiek
Na de Eerste Wereldoorlog legden veel beoefenaars van de leer van de
internationale betrekkingen zich toe op het theoretisch verrijken van het
ideeëngoed van de Volkenbond. Respecteren en toepassen van de internationale
rechtsorde in de betrekkingen tussen staten binnen het kader van de Volkenbond,
kon en moest tot democratische vrede leiden. Dit idealisme was gedurende een
korte periode van 20 jaar het dominante paradigma binnen de internationale
betrekkingen. De agressieve buitenlandse politiek van Adolf Hitler zorgde er voor
16

dat dit idealistische denkbeeld snel zijn vanzelfsprekendheid verloor en onder
realistische kritiek kwam te staan.
De Britse diplomaat en historicus Edward Hallett Carr bestempelde de idealisten
in zijn, veelzeggend in 1939 gepubliceerd boek, als naïeve utopisten. 12 De
volgens Carr ‘utopisch’ idealistische theorie, hoewel op zich zeer wenselijk, hield
geen rekening met het feit dat de belangrijkste actor in de internationale
betrekkingen niet de Volkenbond, maar de nationale staat was. Bovendien hielden
de idealisten volgens Carr niet voldoende rekening met machtsverhoudingen
tussen staten en het inherente kenmerk van nationale staten: vergroten van
soevereine macht, resulterend in machtspolitiek.13
Hoeveel macht heeft een staat nodig? 14 Wanneer neemt het machtsstreven van
een staat af? Hierop heeft Carr geen duidelijke antwoord gegeven en stelde alleen
dat: ‘The exercise of power […] always appears to beget the appetite for more
power’.15 Met deze conclusie in het achterhoofd en het feit dat hij militaire macht
als belangrijkste machtsinstrument beschouwde, kan geconcludeerd worden dat
samenwerking tussen staten slechts instrumenteel kan zijn. 16 Volgens de
realisten is er sprake van een analogie tussen de natuurtoestand (van Thomas
Hobbes) en de internationale politiek.17 De drie oorzaken die leiden tot conflicten

12
E.H. Carr, The Twenty Years Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International
Relations, 2001.
13
Volgens Carr waren de idealisten het contact met de realiteit kwijt: ‘The utopian […] believes in the
possibility of more or less radically rejecting reality, and substituting his utopia for it by an act of
will’. Ibidem, 12. Hij benadrukte dat in een Hobbesiaanse wereld waarin macht het meest essentiële
kenmerk van politiek is, elke staat zijn eigen macht zou maximaliseren. Ibidem, 100.
14
Carr onderscheidt vier vormen van macht. Deze zijn, militaire, economische, ideologische, en
propaganda 97-130. Carr noemt alleen de kenmerken van verschillende vormen van macht en zegt
niets over de productie van deze machtsvormen. Binnen zijn definitie waarin macht een negatieve
lading heeft, is macht niets anders dan het vermogen van staten om met behulp van hun materiële
middelen anderen over te halen iets te doen wat ze anders niet zouden doen. Binnen deze definitie
worden alleen de kenmerken van macht genoemd, en wordt niets gezegd over de productie en de
werking van macht. Over productie van macht, zie John Scott, Power, 2001. Voor de werking van
macht binnen de internationale betrekkingen zie Michael Barnett en Reymond Duval, ‘Power in
International Politics’, International Organization, 2005, 59 (4), 39-75.
15
Carr, 2001, 104-105.
16
Hierover merkt Carr op dat: ‘The supreme importance of the military instrument lies in the fact that
the ultima ratio of power in international relations is war. Every act of the state, in its power aspect, is
directed to war, not as a desirable weapon but as a weapon which it may require in the last resort to
use’, 2001, 102.
17
Over gebruik van de Hobbesiaanse traditie in de internationale betrekkingen theorieën, zie: Donald
Hanson, ‘Thomas Hobbes’s Highway to Peace’, International Organization, 1984, 38 (2), 329-354, en
Robert Cox, ‘Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory,’ in
Robert Keohane (ed.), Neorealism and it’s Critics, 1986, 304. De analogie stelt dat aangezien iedereen
hetzelfde wil bereiken omdat iedereen dezelfde wensen heeft, en aangezien niet iedereen hetzelfde kan
krijgen worden mensen/staten elkaars vijanden. De egoïstische wedijver om dezelfde dingen vormt de
grondslag van het menselijke bestaan.
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in de natuurtoestand van Hobbes: wedijver, wantrouwen en eerzucht kenmerken
volgens de realisten ook de internationale politiek.18
De realistische theorie was uitstekend in staat om het buitenlandse beleid van
Nazi-Duitsland te verklaren maar had theoretische problemen om het bipolaire
machtsevenwicht na 1945 en de relatieve stabiliteit, maar ook de détente van eind
jaren zestig van de twintigste eeuw te verklaren. 19 De Koude Oorlog was
theoretisch een anomalie en was de long peace met behulp van het klassieke
realisme niet uit te leggen.20
Neorealisme en neoliberalisme
In 1979 publiceerde de Amerikaanse politicoloog Kenneth Waltz Theory of
International Politics. Hij probeerde in dit werk de na de Tweede Wereldoorlog
ontstane stabiliteit te verklaren vanuit de structuur van het internationale systeem.
Binnen het neorealisme zijn staten de belangrijkste rationeel handelende actoren
die bij het vormgeven van buitenlands beleid een kosten-batenanalyse maken.
Eén ding staat echter altijd vast en dat is dat veiligheid het hoogste doel van elke
staat is.21 Binnen het neorealisme geeft militaire macht uiteindelijk de garantie
voor de veiligheid van een staat.22 Internationale politiek en het daarbij behorende
wereldsysteem dat gedomineerd wordt door anarchie, is als gevolg hiervan
vanzelfsprekend een ‘zelfhulpsysteem’.23
18

Zie over de politieke theorie van Hobbes: Tjitske Akkerman, Democratie, De grondslagen van het
moderne idee, 1997, 164-176.
19
Binnen het realisme konden alleen multipolaire flexibele allianties tot relatieve stabiliteit leiden. Zie
hierover meer in Stephen. M. Walt, ‘International relations: One World, Many Theories’, Foreign
Policy, 1998, 110, 29-36.
20
De term ‘long peace’ is voor het eerst gebruikt door John Lewis Gaddis, ‘The Long Peace:
Elements of Stability in the Post-war International System’, International Security, 1986, 10 (4), 99142.
21
Robert Gilpin, in Robert Keohane (ed.), 1986, 304-5. Hoewel neorealisten (net als klassieke
realisten) verschillende vormen van macht onderscheiden, geeft militaire macht uiteindelijk de
garantie voor de veiligheid van een staat. In de woorden van de neorealist John Mearsheimer: ‘In
anarchy there is no higher body or sovereign that protects states from one another. Hence each state
living under anarchy faces the ever-present possibility that another state will use force to harm or
conquer it. Offensive military action is always a threat to all states in the system’. John Mearsheimer,
‘Back to the Future. Instability in Europe After the Cold War’, International Security, 1990, 15 (1),
12.
22
Hieruit wordt afgeleid dat het gebruik van militaire macht geen win-win situatie oplevert, maar een
zero-sum game. De winst van de ene staat gaat ten koste van het verlies van de andere staat.
23
Het internationale systeem en niet nationale politieke ideologieën en culturen bepalen dus de
buitenlandse politiek van een staat. Het primaire belang van elke staat moet zijn; het vergaren van
zoveel mogelijk (militaire) macht om zijn voortbestaan te kunnen garanderen. Ook hier is het
belangrijk om de volgende vraag te stellen: hoeveel macht is genoeg? De neorealisten verschillen
hierover van mening. Bij Kenneth Waltz hebben we met defensief neorealisme te maken. Het doel is
machtsevenwicht, om de status-quo tussen staten te kunnen bewaren. Bij John Mearsheimer is er
sprake van offensief neorealisme. staten moeten zich zoveel mogelijk op militair terrein versterken.
Mearsheimer zegt in dit verband: ‘I accept Waltz’s two starting assumptions-anarchy and the desire to
survive-but I add uncertainty about intentions. I add two other assumptions as well: that all states have
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Uit zelfverdedigingoverwegingen zal een staat zijn relatieve macht ten aanzien
van andere staten willen maximaliseren, niet zijn absolute macht. Een land zal
binnen de neorealistische theorie politieke en economische autonomie boven
bijvoorbeeld economische interdependentie verkiezen, ook al brengt economische
interdependentie voordelen met zich mee.24
Aan de hand van de besproken neorealistische assumpties geldend binnen de
context van het internationale politieke systeem (1. nationale staten als
belangrijkste rationeel handelende actoren in internationale betrekkingen, 2. het
ontbreken van een Leviathan op wereldniveau, 3. anarchie, 4. machtspolitiek en
5. zelfhulpsysteem), zijn neorealisten van mening dat ze het gedrag van staten aan
de hand van de genoemde universeel geldende principes kunnen verklaren en
voorspellen als ‘simple behavioural responses to the forces of physics that act on
material objects from the outside’.25
Neorealistisch systeemdenken, hoewel een zeer invloedrijk analytisch concept,
heeft theoretische problemen om het gedrag van staten te verklaren, laat staan
correct te voorspellen. Naast het feit dat het neorealisme geen aandacht schenkt
aan menselijke ideeën die invloed hebben op buitenlandse politiek, en die geen
‘simple behavioural responses to the forces of physics’ zijn zoals neorealisten
stellen, hebben we binnen het neorealisme met een nationale staat te maken die
alleen kan functioneren binnen het gegeven kader in het internationale systeem.26
Het internationale systeem (structuur) bepaalt het handelen van de staat (agent).
Hoewel de neorealistische theorie het mogelijk maakt om het buitenlandse beleid
van Duitsland gedurende bepaalde perioden te verklaren, heeft het grote
problemen om het buitenlandse beleid van de na-oorlogse Bondrepubliek
overtuigend en consistent te verklaren. Neorealisten hadden voorspeld dat met het
einde van het bipolaire wereldsysteem en de daaruit voortvloeiende ‘lange vrede’
staten zich niet meer als trouwe bondgenoten achter de brede schouders van een
van de twee wereldmachten konden verschuilen, maar als gevolg van het
terugkerende multipolaire systeem van vóór 1945, weer zelf voor hun veiligheid
some offensive military capability, which I think, is implicit in Waltz, and that states act rationally,
which Waltz rejects’, John Mearsheimer, ‘Conversations in International Relations: Interview with
John J. Mearsheimer’, International Relations, 2006, 20 (2), 231. Onzekerheid over de intenties van
de tegenpartij zorgt volgens Mearsheimer dat het zoveel mogelijk vergaren van militaire macht, het
meest rationele besluit is. In dit opzicht verschilt hij, hoewel een neorealist, van klassiek realisten als
Carr. Hierover en over de neorealistische theorie van Mearsheimer zie respectievelijk: John
Mearsheimer, ‘E.H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On’, International Relations, 2005, 19 (2),
139-152.
John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 2003.
24
Waltz, 1979, 107. Zie ook Volker Rittberger (ed.), German Foreign Policy since Unification,
Theories and Case Studies, 2001, 39-40.
25
Emanuel Adler, ‘Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics’, European Journal
of International Relations, 1997, 3 (3), 321.
26
Hier kom ik in dit hoofdstuk, bij de analyse van de poststructuralistische en constructivistische
paradigmata nog uitvoerig op terug.
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zouden gaan zorgen. Duitsland zou, rekening houdend met deze these, en als
rationeel handelende actor, volgens neorealisten onder andere een eigen
atoombom moeten ontwikkelen. 27 Maar ook na de hereniging voerde de
Bondsrepubliek Duitsland een Machtverweigerungspolitik, die niet spoorde met
de neorealistische theorie. De meerderheid van Duitse politici hadden (en hebben)
zelfs moeite om de term nationaal belang in hun mond te nemen, laat staan te
definiëren.28
Het neoliberalisme kan als directe kritiek op het neorealisme worden gezien.29
Ook neoliberale theoretici zien staten als rationeel handelende actoren.30 Waar
neorealisten de nadruk leggen op machtsmaximalisatie vooral in termen van
militaire macht, leggen neoliberalen de nadruk op economische
nutsmaximalisatie. Waar neorealisten ervan uitgaan dat anarchie inherent is aan
het internationale systeem, zien de neoliberalen de anarchistische structuur van
het wereld-statensysteem als een markt. Deze markt functioneert niet naar
behoren omdat de instituties ontbreken die het adequaat functioneren van de
markt kunnen regelen.31
In tegenstelling tot het neorealisme, waar beleidsvorming tot stand komt binnen
het door het wereldsysteem gecreëerde milieu, gaat het neoliberale paradigma
ervan uit dat actoren op nationaal niveau invloed kunnen uitoefenen bij het
vormgeven van buitenlands beleid.
Het neoliberalisme gaat in tegenstelling tot het neorealisme, waar in de
betrekking tussen staten meestal sprake is van een zero-sum game, ervan uit, dat
door interdependentie en wederzijdse afhankelijkheid zero-sum game omgezet
kan worden in een win-win situatie.32
27

Mearsheimer, 1990, 5-56.
Hans-Peter Schwarz, ‘Germany’s National and European Interests’, in: Arnulf Baring, Germany’s
New Position in Europe, Problems and Perspectives, 1994, 107-130.
29
Als nieuw paradigma binnen de internationale betrekkingen zijn de werken van Stephen Krasner en
Robert Keohane hierbij van belang. Stephen D. Krasner, International Regimes, 1983. Robert
Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political Economy, 1984.
30
Adler, 1997, 319-20, Keohane, 1988, 381, Rittberger (ed.), 2001, 68-71.
31
Binnen de internationale betrekkingen worden verschillende definities van instituties gebruikt.
Hedley Bull spreekt over ‘[…] the balance of power, international law, the diplomatic mechanism, the
managerial system of great powers, and war als ‘ […] institutions of international society’, 1977, 74.
Robert Keohane heeft het over ‘institutions […] as a general pattern or categorization of activity or to
a particular human-constructed arrangement, formally or informally organized’, 1988, 383. Het
verband tussen beide definities is dat het om een set van regels gaat.
Hoewel binnen het neoliberalisme twee stromingen worden onderscheiden, leggen beide stromingen
de nadruk op agency en op de belangrijke invloed van binnenlandse belangen bij het vormgeven van
buitenlands beleid. Aangezien rationeel handelende individuen in groepen de binnenlandse belangen
van staten vormgeven waardoor het buitenlandse beleid van een staat geformuleerd kan worden, volgt
uit het homo economicus principe dat staten baat hebben bij vrede en economische samenwerking en
toenemende economische interdependentie. Toenemende economische interdependentie zorgt voor
wederzijdse afhankelijkheid.
32
Er is door neomarxistische theoretici van de wereldsysteemschool scherpe kritiek geleverd op dit
idee. Volgens wereldsysteemdenkers zoals Wallerstein houden neoliberalen geen rekening met
28
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Het neoliberalisme is een geschikte theorie om te verklaren waarom landen op
economisch niveau door intensivering van handelsrelaties samenwerken, maar
heeft tegelijkertijd belangrijke beperkingen. Zo gaat het neoliberalisme uit van de
rationele-keuzetheorie maar houdt daardoor weinig rekening met wat bounded
rationality wordt genoemd; staten nemen nooit honderd procent rationele
beslissingen en zodoende is het onmogelijk, zoals neoliberalen beweren, het
gedrag van staten te voorspellen. Bovendien houdt het neoliberalisme beperkt
rekening met de rol van ideologieën en culturele normen en episoden uit de
geschiedenis die van invloed kunnen zijn op de buitenlandse politiek van een
land.33
Poststructuralistische kritiek op rationele keuze theorieën
Het sterk door het denken van de Franse filosoof Michel Foucault beïnvloede
poststructuralisme, benadrukt het belang van discours, identiteit en macht in de
buitenlandse politiek van staten. 34 Elke discussie over internationale politiek en
buitenlands beleid hangt af van de mate van generalisatie, abstractie, interpretatie
en representatie. De reden hiervan is dat de wereld zich niet als kant-en-klare en
voorgekauwde categorieën en theorieën aan ons blootgeeft maar eerst door ons
discours vorm en betekenis krijgt. Het gevolg hiervan is dat we altijd abstraheren
wanneer we spreken over termen als ‘het ijzeren gordijn’, ‘de bipolaire wereld’,
‘de Europese cultuur’, ‘de Oriënt’, ‘de Ayatollahs’. Dit proces is inherent aan,
menen poststructuralisten, elke sociale theorie, zelfs de meest ‘objectieve’.
Zodoende is het poststructuralisme binnen de internationale betrekkingen een
kritiek op en afwijzing van de neorealistische en neoliberale theorie die politieke
processen menen te kunnen verklaren als ‘simple behavioural responses to the
forces of physics that act on material objects from the outside’.35

machtsverhoudingen die voor een centrumperifere relatie zorgen. Zo heeft het centrum baat bij
economische liberalisatie, terwijl liberalisatie voor de periferie de ontwikkeling van
onderontwikkeling betekent. Zie hierover met name: Immanuel Wallerstein, Geopolitics and
Geoculture: Essays on the Changing World-system, 1991.
33
Zowel het neorealisme als wel het neoliberalisme die ook wel ‘rationele keuzetheorieën’, genoemd
worden, hebben moeite om de buitenlandse politiek van Duitsland in verschillende perioden even
adequaat te verklaren. Deze theorieën streven naar generalisaties. Hierdoor waren deze theoretici
bijvoorbeeld na 1945 van mening dat de Bondsrepubliek, in verband met de Duitse deling binnen de
bipolaire context geen representatief geval voorstelde en eerder een uitzondering was. Paradoxaal
genoeg stond het land wel centraal bij hun analyses over de Oost-West verhoudingen. Andrei
Markovits en Simon Reich hebben een sterke studie hierover gepubliceerd. Het Duitse dilemma, de
rol van het nieuwe Duitsland in de 21e eeuw, 1998.
34
Met discours wordt bedoeld een serie praktijken, waardoor via taal, meningen worden
geproduceerd, identiteiten worden geconstrueerd, en relaties gesticht waardoor politieke en ethische
uitkomsten in de vorm van praktische politiek mogelijk worden.
35
Waltz, 1979, 107.
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Poststructuralistische kritiek op rationele keuzetheorieën deed vooral gedurende
de jaren tachtig van de twintigste eeuw opgang met de werken van Richard
Ashley, James Der Derian, Michael Shapiro en David Campbell. 36 Deze
onderzoekers waren van mening dat rationele keuzetheorieën, in het bijzonder het
neorealisme, tekortschoten om het belang van transnationale actoren en hun
invloed bij identiteitsvorming op binnenlands niveau in te zien. Uitgangspunt van
een poststructuralistische analyse is de politieke praktijk: de manier waarop
sommige actoren en bepaalde kwesties aandacht krijgen en bepaalde niet, en de
manier waarop via een wij/zij onderscheid buitenlands beleid geconstrueerd
wordt. Waar rationele keuzetheorieën uitgaan van ‘vanzelfsprekendheden’, zoals
de logica van anarchie, en het wij/zij onderscheid, zoeken poststructuralisten juist
naar de mechanismen die voor deze vanzelfsprekendheden zorgen. 37
Internationale structuur schept hier niet zoals binnen de neorealistische theorie het
geval is, een kader waarbinnen de mogelijkheden en beperkingen van de
nationale staat gedefinieerd worden. De structuur krijgt een betekenis die
nationale staten eraan geven.38

36

Richard Ashley, ‘The Poverty of Neorealism’, International Organization, 1984, 38 (2), 225-86.
James Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, 1987. Michael Shapiro,
The Politics of Representation: Writing Practices in Biography, Photography and Policy Analysis,
1988. David Campbell, Writing Security, United States Foreign Policy and the Politics of Identity,
1992.
37
Ook voor poststructuralisten is de nationale staat de belangrijkste actor in internationale
betrekkingen. Het gaat binnen deze theorie vooral om ‘agency’ (de nationale staat als handelende
actor) en veel minder om ‘structure’.
38
En zo kan er sprake zijn van verschillende discoursen met als gevolg verschillende structuren.
Campbell is van mening dat, hoewel de staat in zowel de poststructuralistische als de neorealistische
theorie het fundament van die paradigma’s vormt, de pleitbezorgers van die theorieën de rol van de
staat heel verschillend invullen. Hij schrijft in dit verband: ‘For realism, the state marked the border
between inside/outside, sovereign/anarchic, us/them. Accordingly, poststructuralism began by
questioning how the state came to be regarded as the most important actor in world politics, and how
the state came to be understood as a unitary, rational actor. Poststructuralism was thus concerned at
the outset with the practices of statecraft that made the state and its importance seem both natural and
necessary. This approach is not anti-state, it does not overlook the state, nor does it seek to move
beyond the state. In many respects, poststructuralism pays more attention to the state than realism’, in:
Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (eds.), International Relations Theories, Discipline and
Diversity, 2007, 207. Dit maakt poststructuralisme tot een kritische theorie van de internationale
betrekkingen, een die zeer kritisch staat tegenover de als waarheid geldende assumpties.
Poststructuralistische theoretici van internationale betrekkingen zijn zeer sterk beïnvloed door de
Franse filosoof Michel Foucault. Wanneer ze een kritische theorie gebruiken, krijgt kritiek betekenis
in de vorm zoals Foucault voor ogen had en mag daarom niet in verband worden gebracht met andere
vormen van kritische theorie (zoals die van de ‘Frankfurter Schule’). Kritiek bij Foucault is: ‘Not a
matter of saying that things are not right as they are. It is a matter of pointing out on what kinds of
assumptions, what kinds of familiar, unchallenged, unconsidered modes of thought the practices that
we accept rest. There is always a little thought even in the most stupid institutions; there is always
thought even in silent habits. Criticism is a matter of flushing out that thought and trying to change it:
to show that things are not self-evident as one believed, to see what is accepted as self-evident will no
longer be accepted as such. Practicing criticism is a matter of making facile gestures difficult’. Michel
Foucault, Politics, Philosophy and Culture: Interviews and Other Writings 1977-1984, translated by
A. Sheridan et al., 1988, 154.
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Het werk van de Amerikaan David Campbell is in dit verband illustratief. Hij laat
in zijn werk zien hoe via het creëren van angst het buitenlandse beleid van de VS
vorm krijgt en voor een specifieke buitenlandpolitieke identiteit zorgt. David
Campbell laat zien hoe de buitenlandpolitieke identiteit van de VS (in
verschillende perioden) geformuleerd en hergeformuleerd is door de Amerikaanse
buitenlandse politiek ten aanzien van andere landen.39 Hij begint met de stelling
dat Irak voor de VS pas op 2 augustus 1990 een ‘gevaar’ werd. De jaren vóór
augustus 1990 en vooral in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, gedurende de
Iraaks-Iraanse oorlog, was het land een bondgenoot van de VS. Irak veranderde in
een gevaar op het moment dat het land Koeweit binnenviel.40 Een analyse van
deze gebeurtenis brengt Campbell tot de conclusie dat:
Danger is not an objective condition. It […] is not a thing which exists independently of
those to whom it may become a threat.41

Deze stelling laat een belangrijk verschil met het neorealisme en neoliberalisme
zien. Militaire kracht, noch economische kracht van de andere actor, an sich,
vormen de objectieve macht en zo ook het gevaar van de tegenpartij, maar gevaar
is een effect van interpretatie.42
De reden waarom poststructuralisten in tegenstelling tot rationalisten tot deze
conclusie komen, en dit brengt ons bij een ander theoretisch verschil tussen deze
paradigmata, is dat poststructuralisten niet uitgaan van ‘vaste identiteiten’.
Identiteiten kunnen veranderen, en daarom menen poststructuralisten, kan er niet
gesproken worden van een actor die altijd de identiteit van bijvoorbeeld een homo
economicus aanneemt. Het gevolg is dat het ook niet mogelijk is om het gedrag
van een staat in de toekomst te voorspellen, iets waar neorealisten en neoliberalen
wel naar streven. Sociale actoren kunnen immers door een onverwachte
gebeurtenis een identiteitsverandering ondergaan waardoor ze ook hun handelen,
in dit geval hun buitenland politieke prioriteiten aanpassen dan wel veranderen.43
De volgende twee voorbeelden maken dit argument duidelijk.
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Campbell, 1992, vii.
Ibidem, 1.
41
Ibidem.
42
Er is dus in dit geval geen objectieve wereld met de daarbij behorende, van tevoren vast te stellen
gevaren out there, waar je als land weet wat je mogelijkheden zijn en welke beperkingen je hebt
(neorealisme). Of hoogstens door samenwerking met andere actoren de krachten van de structuur kan
matigen door het collectieve actieprobleem proberen op te lossen (neoliberalisme). Nee, de
gebeurtenissen of factoren die actoren (landen) als gevaar identificeren krijgen pas hun betekenis door
een interpretatie van verschillende dimensies van wat als gevaar wordt beschouwd.
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Buitenlands beleid, meent Campbell, vervult geen ander doel dan: ‘to reproduce the constitution of
identity made possible by ‘foreign policy’ and contain challenges to the identity which results’, 1992,
76.
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Na de ontvoering van een Amerikaanse TWA vliegtuig in Beiroet in 1985
kondigde de toenmalige Amerikaanse president dat:
When terrorism strikes, civilization itself is under attack. No nation is immune…If we
permit it to succeed anywhere it will spread like a cancer, eating away at civilized societies
and sowing fear and chaos everywhere.44

In dit voorbeeld wordt gevaar als het ware als een ziekte voorgesteld die zich kan
verspreiden. In Foucaults termen hebben we hier met een socio-medisch discours
te maken. 45 Een ander voorbeeld heeft betrekking op de houding van de VS ten
aanzien van het Bolsjewisme. In een pamflet van de National Security League uit
1920 lezen we:
Bolshevism is not indigenous to American soil. It is a disease that, like influenza and
cholera, comes from overseas, and with which no native-born American would be likely to
46
be afflicted unless there were something about him congenitally abnormal.

Naast de gelijkstelling van een politiek programma of een ideologie met een
gevaarlijke ziekte zijn er ook voorbeelden van hoe een ‘geografie van het kwaad’
door middel van buitenlands beleid geconstrueerd wordt. Zo noemde Ronald
Reagan de Sovjet-Unie ‘the evil empire’ en plaatste George W. Bush Iran, Irak en
Noord-Korea in de ‘axis of evil’.
In een dergelijke vorm van buitenlandpolitiek discours zijn er geen grijze
gebieden, geen complexiteiten, geen historische interpretaties en geen twijfels
over de eigen opvatting. Alle middelen kunnen worden ingezet om deze ‘gevaren’
voor de eigen identiteit te bestrijden. Het kan zelfs zulke extreme vormen
aannemen dat ene actor de andere niet erkent. Deze doet alsof hij niet bestaat
zoals West-Duitsland dat jaren lang de ogen sloot voor de geografische en
politieke aanwezigheid van Oost-Duitsland en weigerde dit land te erkennen. In
de buitenlandse politiek spelen heel veel andere factoren dan alleen materiële
ideeën een rol. Was de Koude Oorlog slechts een identiteitsoorlog, zoals
Campbell beweert? 47 Er zijn onderzoeken gedaan waarin ook het belang van
materiële factoren in de Koude Oorlog, en voor het einde van de Koude Oorlog
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‘U.S. May Still Strike Back, Reagan Hints’, Washington Post, 29/06/1985.
Zie over ‘socio-medical discourse’ met name Foucault’s: Madness and Civilization, 2006.
Natuurlijk is deze vorm van argumentatie niet alleen door Amerikaanse leiders gebruikt. Zo heeft de
Iraanse leider de staat Israël met een ‘tumor’ vergeleken die een ‘gevaar’ vormt voor het MiddenOosten.
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Ibidem, 34.
45

24

van wezenlijke betekenis zijn geweest. 48 Als buitenlandse politiek van de VS
alleen een middel is voor de constructie van de eigen identiteit via het creëren van
een discours van gevaar, hoe zijn dan bondgenootschappen te verklaren? Is
economische samenwerking dan geen onderdeel van buitenlands beleid en wat is
dan de rol van internationale organisaties? Hoe valt de totstandkoming van de
‘Duits-Franse as’ te begrijpen? Er zijn genoeg voorbeelden waarvoor
poststructuralisten geen bevredigende verklaringen kunnen geven, omdat ze in
hun analyse geen geopolitieke, economische en strategische indicatoren opnemen.
Ideeën hebben een zeer ondergeschikte rol in rationele keuzetheorieën en
materiële indicatoren zijn irrelevant binnen de poststructuralistische interpretatie
van buitenlands beleid.
Het constructivisme als synthese uit de voorgaande paradigmata
Het constructivisme wordt beschouwd als de meest serieuze kritiek op zowel
rationele keuzetheorieën als op de poststructuralistische benadering.
Constructivisme verwerpt niet alle aannames van de genoemde paradigmata maar
probeert een brug te slaan tussen deze twee extremen en krijgt om deze reden ook
het etiket een ‘middle-ground’ 49 benadering dan wel theorie te zijn. 50 Het
constructivisme stelt dat ook sociale normen, niet-materiële ideeën, en identiteiten
van invloed zijn op de totstandkoming van het buitenlandse beleid van staten.51
Het stelt dat internationale betrekkingen uit ‘feiten’ bestaan, waarbij de ‘feiten’
feiten zijn omdat ze door menselijke overeenstemming via sociale processen
gevormd zijn.52 Als tegenargument tegen het neorealisme stellen constructivisten
dat als we vandaag de dag ons in een zelfhulpsysteem en anarchie bevinden, dan
is dat niet danken aan de natuurlijke structuur en de logica van anarchie, maar is
eerder ontstaan door sociale processen. Zelfhulp en machtspolitiek zijn instituties,
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Zie hierover in het bijzonder het eerste hoofdstuk van Manuel Castells End of Millennium: The
Information Age, Economy, Society and Culture, Volume 3, 2000, 5-61.
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Adler, 1997.
50
Constructivisten delen de basiskritiek op de statisch materialistische assumpties van rationele
keuzetheorieën. Bovendien leggen ze de nadruk op de sociale dimensie in de internationale
betrekkingen. Er is een discussie binnen de internationale betrekkingen theorie over de vraag of
constructivisme wel of geen theorie is. Voor een goed overzicht zie: Dunne, Kurki, Smith (eds.),
2007, 174-77.
51
Adler, 1997, 322-3, Wendt, 1992, 399, 2004, 289, Rittberger (ed.), 2001, 105, Markovits en Reich,
1998, 26-7.
52
Internationale betrekkingen en buitenlands beleid zijn sociaal geconstrueerd in zoverre dat; ‘[…]
their shape and form is imbued with social values, norms, and assumptions rather than being the
product of purely individual thought or meaning’. K.M. Fierke, ‘Constructivism’, in: Dunne, Kurki,
Smith (eds.), 2007, 168.
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maar geen structurele kenmerken van anarchie. Anarchie is in de woorden van
Alexander Wendt, ‘wat de staten er zelf van maken’.53
De volgende eigenschappen kunnen aan het constructivisme worden toegekend.
Ten eerste is binnen het constructivisme geen sprake van een objectieve realiteit,
en zo verschilt dit uitgangspunt van de rationele keuze theorieën die uitgaan van
het principe van ‘sameness of states’. De afwezigheid van de objectieve realiteit
zorgt ervoor dat dezelfde natuurlijke tastbare feiten heel verschillend door
verschillende actoren, in dit geval nationale staten worden waargenomen.
Ten tweede leggen constructivisten de nadruk op de sociale dimensie van
internationale betrekkingen en het belang van normen. Het rolconcept Zivilmacht
als een kenmerk van de buitenlandpolitieke identiteit van Duitsland is in dit
verband een typisch voorbeeld van hoe het belang van de sociale normen
weerspiegeld wordt in de buitenlandse politiek.
Ten derde en voortkomend uit de twee genoemde kenmerken zijn constructivisten
van mening dat internationale politiek ‘a world of our making’ is.54 Deze stelling
is vooral een kritiek op het determinisme van het neorealisme dat sterk de nadruk
legt op de structuur die allesbepalend lijkt. De handelende actor is binnen de
constructivistische theorie in staat om de structuur te beïnvloeden. Een goed
voorbeeld is de politiek van Michail Gorbatsjov. Zijn hervormingen op nationaal
niveau en in de buitenlandse politiek van Sovjet-Unie zorgden uiteindelijk óók
voor structurele veranderingen op wereldniveau.
De politicoloog Alexander Wendt heeft geprobeerd van kritiek op rationele
keuzetheorieën en het poststructuralisme een omvattende constructivistische
theorie van internationale betrekkingen te formuleren.55 Hij stelt:
That the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather
than material forces, and that (2) the identities and interests of purposive actors are
constructed by these shared ideas rather than given by nature.56
53
Alexander Wendt, ‘Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics’,
International Organization, 1992, 46 (2).
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Nicholas. G. Onuf, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International
Relations, 1989.
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Uitgaande van de sociale dimensie van het constructivisme heet zijn boek niet zoals bij Kenneth
Waltz Theory of International Politics, maar Social Theory of International Politics.
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Wendt, 1999, 1. Binnen het constructivisme hebben we met een sociale ontologie te maken en geen
individuele zoals het geval is bij de rationele keuzetheorieën. Binnen het neorealisme en
neoliberalisme is de analyse-eenheid het individu (in dit geval de staat). Binnen het neorealisme zijn
staten individuen die hun macht proberen te maximaliseren om te overleven. Ook binnen het
neoliberalisme waar voornamelijk materiële ideeën er toe doen, zijn die ideeën van individuen a priori
vastgesteld. De politicoloog John Ruggie brengt in dit verband als reactie op het werk van neoliberale
theoretici Keohane en Goldstein het volgende kritiekpunt in: ‘The individuals featured in [Goldstein
en Keohane’s] story are not born into any system of social relationships that helps shape who they
become. When we first encounter them, they are already fully constituted and poised in a problemsolving mode’. John Ruggie, ‘What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the
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Meerwaarde van het constructivisme is dat het overtuigend laat zien dat door
middel van communicatie over en weer tussen actoren sociale normen en
rolconcepten gecreëerd worden aan de hand waarvan landen hun belangen
formuleren. Identiteiten en sociale normen spelen om deze reden een
toonaangevende rol bij het begrijpen en verklaren van het buitenlandse beleid van
staten. Constructivisme laat zien dat belangen niet per se in materiële termen
gedefinieerd moeten worden, maar ook in culturele, en dat bovendien belangen
niet vastliggen.57
Identiteiten zijn binnen het constructivisme (in tegenstelling tot rationele
keuzetheorieën) de afhankelijke variabelen. 58 De definitie van Wendt is in dit
verband niet uitputtend. Het is opvallend dat iemand die zoveel belang hecht aan
de politieke identiteit en de invloed ervan op het gedrag van een actor een
dusdanige vage definitie hanteert. Het is moeilijk een uitputtende definitie van
identiteit te geven. Dit heeft sommige wetenschappers tot de conclusie gebracht

Social Constructivist Challenge’, International Organization, 1998, 52(4), 866. De reden waarom
neoliberalen uitgaan van ideeën als vaststaande, al van tevoren gevormde onafhankelijke variabelen is
omdat hun doel inferentie is. Inferentie is binnen de rationele keuzetheorie een noodzakelijke
voorwaarde voor een theorie. Aan de hand van een causale relatie menen de rationele keuze theoretici
immers het gedrag van staten te kunnen voorspellen met als gevolg dat binnen rationele keuze
theorieën sprake is van ‘logic of consequences’, wat inhoudt dat een rationeel besluit een beslissing is
die als uitkomst het maximaal haalbare voor de actor tot doel heeft. Het constructivisme wordt echter
door de ‘logic of appropriateness’ geleid. Legitimiteit bepaalt in dit geval wat rationeel is en
legitimiteit wordt gevormd door binnen instituties als legitiem geldende gedeelde ideeën en normen.
57
Wendt onderscheidt in tegenstelling tot de realisten op structuurniveau, niet één anarchistische
wereldstructuur maar drie verschillende ‘culturen’ of in dit geval structuren. Deze zijn 1. een
Hobbesiaanse ‘cultuur’, die sterke overeenkomsten vertoont met het anarchistische wereldsysteem (bij
Waltz). 2. een Lockeaanse ‘cultuur’ waar het niet meer gaat om vijandigheid zoals het geval is binnen
de Hobbesiaanse cultuur, maar om rivaliteit. 3. een Kantiaanse ‘cultuur’. Afwijzing van geweld en
samenwerking zijn binnen deze cultuur dé norm. Bovendien zijn ook deze structuren/culturen niet
statisch omdat gedeelde ideeën hierover kunnen veranderen. Daarnaast ziet Wendt ziet staten als
personen, uiteraard niet letterlijk, maar er zijn overeenkomsten tussen hoe personen zich gedragen en
hoe staten zich gedragen en hun buitenlandse beleid vormgeven. Personen hebben drie
karakteristieken: psychologische, legale of wettelijke en morele. Dit betekent echter niet dat ze elk
deze drie eigenschappen tegelijkertijd hoeven te bezitten. Kleuters hebben bijvoorbeeld legale en
wettelijke legitimiteit maar handelen niet altijd volgens morele normen. De analogie tussen mensen en
staten betekent niet dat staten letterlijk subjecten zijn maar dat in het buitenlandse beleid van staten
sociale mentaliteiten en gedeelde ideeën terugkomen. Staten gedragen zich evenals individuen anders
tegen vrienden dan tegen vijanden, Wendt, 1992, 397. Als kritiek op neorealisten merkt Wendt op:
‘Without culture Neorealists are left with a superficial definition of structural change as a change in
the distribution of capabilities, which may affect interaction but not the logic of anarchy. This leads to
the counter-intuitive conclusion that the end of the Cold War in 1989 was not a structural change,
while the collapse of the Soviet Union in 1991 was […] despite the fact that Great Power behaviour
changed dramatically after 1989 but not after 1991. A cultural theory of structure yields the opposite
conclusion’, Wendt, 1999, 314.
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Identiteiten als afhankelijke variabelen, als een van de kenmerken van de constructivistische theorie
van Wendt, kan ook als een kritiekpunt op zijn theorie worden genoemd. Hier is immers sprake van
een directe oorzaak/gevolg relatie tussen twee afhankelijke variabelen; identiteiten, en het
buitenlandse beleid en is de onafhankelijke variabele afwezig. De vraag is of het formuleren van een
theorie, die volgens Wendt een realistische (materialistisch positivistische) epistemologie kent, zonder
de aanwezigheid van een onafhankelijke variabele nog mogelijk is.
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dat vanwege de ‘definitional anarchy’ het zeer gewenst is om dit concept niet als
indicator in analyses op te nemen.59
Een manier om identiteit te definiëren en te ‘meten’ hangt sterk af van de theorie
die de onderzoeker gebruikt. Abdelal, Herrera en McDermont stellen dat
collectieve identiteit als sociale categorie twee variaties kent. Ten eerste een
inhoudelijke dimensie, content, en ten tweede een dimensie waar het wordt
‘uitgevochten’ om tot een inhoudelijke definitie van collectieve identiteit te
komen, contestation. Concreet betekent dit onderscheid tussen twee dimensies
van identiteit dat:
Content describes the meaning of a collective identity. The content of social identities may
take the form of four, non-mutually-exclusive types: constitutive norms, social purposes,
relational comparisons with other social categories, and cognitive models. Contestation
60
refers to the degree of agreement within a group over the content of the shared category.

De inhoud van collectieve politieke identiteit is statisch, noch van tevoren
bepaald. Inhoud is de uitkomst van een proces van maatschappelijke twist in een
identiteitdiscours binnen een groep. Deze strijd kan wel een rol spelen bij het
vaststellen van de effectiviteit van het buitenlandse beleid. De onderliggende
argumentatie hierbij is dat hoe groter de fragmentatie op nationaal niveau hoe
moeilijker het is om een effectief buitenlands beleid te formuleren.
Constitutieve normen61 zijn onderdeel van de buitenlandpolitieke identiteit van
een actor binnen internationale betrekkingen. Ook cognitieve modellen hebben
invloed op de buitenlandpolitieke identiteit. In dit geval hebben we met
wereldbeelden te maken of in de woorden van Denazau en North ‘shared mental
models’.62 De cognitieve inhoud van een collectieve identiteit, in de woorden van
Abdelal en zijn collega’s:
describes how group membership is associated with explanations of how the world works
as well as descriptions of the social reality of the group-a group’s ontology and
epistemology.63

59

Rogers Brubaker, Frederick Cooper, ‘Beyond Identity’, Theory and Society, 2000, 29 (1), 1-47.
Rawi Abdelal, Yoshiko Herrera, Alastir Iain Johnston, Rose McDermont, ‘Identity as a Variable’,
Perspectives on Politics, 2006, 4 (4), 696.
61
De vraag ‘wie we zijn en wie we niet zijn’ (constitutieve normen) beïnvloedt de vraag ‘wat wij
willen’(sociale doelen). Zie voor meer over dit mechanisme dat vooral betrekking heeft op niet
materiele doelstellingen, Amy Gutmann, Identity and Democracy, 2003.
62
Arthur Denzau, Douglass North, ‘Shared Mental Models: Ideologies and Institutions’, Kyklos, 1994,
47 (1), 3-31.
63
Abdelal (e.a), 2006, 699.
60

28

Duitsers bijvoorbeeld kijken op een andere manier naar de wereld dan de
Amerikanen en analyseren de wereldpolitiek daarom ook anders. Zo kan in
navolging van de sociaal psycholoog Gurung bovendien geconcludeerd worden
dat verschillende culturen verschillende opvattingen hebben over eenzelfde
onderwerp.64 Identiteit is daarom veel meer dan, zoals Wendt meent, alleen een
reactie op de manier waarop een actor wordt behandeld en daarom ook moeilijk
‘meetbaar’.
Functies van identiteit bij het vormgeven van buitenlandse politiek en Duitse
nationale identiteit(en) en buitenlandse politiek na 1990
In rolconcepten wordt meer de nadruk gelegd op de invloed van sociale
identiteit(en) bij het tot stand komen van buitenlands beleid. De Duitse
politicoloog Thomas Risse onderscheidt drie eigenschappen van sociale identiteit
die elk een andere functie vervullen.
In de eerste plaats gaat het om groepsdeelname. Identiteiten bepalen wat ons
verbindt. De geschiedenis die een volk deelt, zijn collectieve geheugen, zijn visies
voor de toekomst. In dit geval verwijst identiteit naar de nationale identiteit van
een land.
In de tweede plaats duidt identiteit aan wat ons verschillend maakt, doet
onderscheiden van anderen. Het gemeenschappelijke dat een natie karakteriseert,
bakent het af van andere naties. In de woorden van Risse ‘Soziale Identitäten
definiëren daher immer auch eine ‘Innen/Außen-Grenze’, d.h. sie bestimmen, wer
zur Gemeinschaft dazugehört und wer nicht’.65 In veel gevallen heeft deze vorm
van identiteit een uitsluitingsfunctie.
De derde karakteristieke eigenschap van identiteit is dat zij niet eenvormig is,
maar dat er sprake kan zijn diverse identiteiten die naast elkaar bestaan. Deze
eigenschap komt bij individuen voor (een individu kan tegelijkertijd man, vader,
echtgenoot, wetenschapper, Nederlander en Europeaan zijn). Van eenzelfde
mechanisme is echter ook in de buitenlandpolitieke identiteit van een staat sprake.
Duitsland heeft bijvoorbeeld een Duitse nationale identiteit maar is tegelijkertijd
een Europees land met een Europese identiteit. Tegen deze achtergrond definieert
Risse nationale identiteit als volgt:
Als das Zusammengehörigkeitsgefühl einer imaginären Gemeinschaft in einem konkreten
territorialen Raum bezeichnet werden, das beschreibt, was diese Gemeinschaft auszeichnet
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Regan Gurung, ‘Comparing Cultural and Individual Learning Tendencies’, American Psychologist,
2003, 58 (2), 145-6.
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Thomas Risse, ‘Deutsche Identität und Außenpolitik’, in: Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann
(Hrsg.), Handbuch zur deutschen Außenpolitik, 2007, 51.
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und was sie von anderen Gruppen unterscheidet und abgrenzt. Diese nationale Identität
steht in vielfältigen Beziehungen zu anderen Identitäten der Individuen.66

De definitie van Risse is relatief a-politiek. Hij gebruikt de definitie van de
antropoloog Benedict Anderson waarin gemeenschappen, verbeelde, a-politieke
gemeenschappen zijn.67
Maar wat is de relatie tussen nationale identiteit en buitenlandse politiek?
Enerzijds construeren nationale identiteiten buitenlandpolitiek handelen, in die
zin dat ze een soort gedachtekader vormen voor politici. Actoren die op het
gebied van buitenlandse politiek opereren, passen hun wensen aan wat binnen een
bepaalde nationale identiteit als geaccepteerd wordt ervaren. Een voorbeeld: de
wens om in geval van een oorlog met Turkije unilateraal te handelen, is rationeel
beschouwd niet in het belang van Duitsland maar past ook niet binnen het
multilateralisme dat een kenmerk is van de buitenlandpolitieke identiteit van de
Bondsrepubliek na 1945.
Anderzijds werkt het bedrijven van buitenlandse politiek door in de nationale
identiteit. Het Duitse multilateralisme binnen de EU, de NAVO, maar ook binnen
de VN versterkt natuurlijk het multilateralisme als één vorm van de
buitenlandpolitieke identiteit van Duitsland.68
Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog afstand gedaan van zijn traditionele
machtspolitiek. Als gevolg hiervan werd in het Duitsland van na de oorlog het
voeren van wat Hanns Maull noemt een ‘post-nationalistische Außenpolitik einer
Zivilmacht’ mogelijk.69
Ook heeft Duitsland na 1945 afstand gedaan van het voeren van een unilateraal
buitenlands beleid. Multilateralisme is na 1945 het belangrijkste kenmerk
geworden van de Duitse buitenlandse identiteit.
Een ander component van de Duitsebuitenlandpolitieke identiteit na 1945 is de
focus op Europa en de ‘West-Orientierung’. 70 Ten behoeve van Europa was
Duitsland zelfs bereid zijn geliefde D-Mark op te geven.71 Natuurlijk moet tegen
66
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deze achtergrond niet de conclusie worden getrokken dat wanneer identiteit als
variabele in buitenlandse politiek een rol gaat spelen, het beleid zijn rationele
karakter verliest. Er bestaat in Duitsland een consensus dat de Euro en Europese
economische integratie veel economische voordelen voor Duitsland hebben
opgeleverd.72 Een niet-materiële identiteit (een goede Duitser is ook een goede
Europeaan) hoeft niet materiële variabelen (nationale economische voorspoed) uit
te sluiten.
Duitsland als Zentralmacht
Het concept Zentralmacht heeft zijn wortels in het realisme. De Duitse
politicoloog Rainer Baumann herleidt de oorsprong van het begrip zelfs tot de
achttiende eeuw.73
In verband met het buitenlandse beleid van Duitsland werd de term Zentralmacht
vooral door de historicus Hans-Peter Schwarz gepropageerd. Het argument van
Schwarz was dat Duitsland na de eenwording en met het uiteenvallen van de
bipolaire wereld weer de centrale macht van Europa was geworden. Hij gebruikte
de term Zentralmacht niet alleen om aan te duiden dat het herenigde Duitsland
weer een Europese grootmacht zoals Frankrijk was geworden, maar dat Duitsland
gezien zijn geografische ligging midden in Europa, zijn economisch potentieel,
zijn bevolkingsaantal en zijn cultuur die veel Oost-Europese landen aantrok, een
belangrijke zo niet de belangrijkste rol op het Europese continent moest spelen.74
Om twee redenen kan het rolconcept Zentralmacht geassocieerd worden met de
realistische theorie van internationale betrekkingen. In de eerste plaats gaat het
om het concept macht dat binnen deze rol vooral in materiële termen wordt
uitgedrukt. Bovendien is het zo dat wanneer binnen deze rol over macht
gesproken wordt het om ‘machtsbalanceren’ gaat, eveneens een realistisch
kenmerk. Ten tweede is de geopolitieke component van het concept (Duitsland
als de centrale macht van Europa) ontstaan vanuit het realisme. Deze geopolitieke
dimensie is van belang omdat bij het definiëren van Duitse macht alle materiële
zur deutschen Einheit zu erhalten. Zu den Vätern des Projeks einer gemeinsamen europäischen
Währung gehörten schon die Vorgänger von Kohl und Mitterrand, Helmut Schmidt und Valery
Giscard d’Estaing, und die Verhandlungen darüber hatten bereits begonnen, ehe die deutsche Frage
wieder aktuell wurde’. In: Cicero, Oktober 2010, 74.
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variabelen die een uiting van macht zijn in beschouwing worden genomen. Het
rolconcept centrale macht verwijst naar de Mittellage-positie van de
Bondsrepubliek. De geografische positie van het herenigde Duitsland en het feit
dat geen ander land in Europa zoveel buurlanden heeft als Duitsland is realistisch
gezien een voordeel, maar kan ook problematisch zijn. Duitsland is hierdoor te
groot om geen rekening mee te houden, maar tegelijkertijd ook te klein om de rol
van hegemoon op zich te nemen. In dit opzicht kan Zentralmacht ook figuurlijk
worden opgevat, Duitsland als een land tussen hegemoon en gewone Europese
staat in.
Een belangrijk verschil tussen de betekenis die Hans-Peter Schwarz aan het
rolconcept Zentralmacht gaf en een realistische analyse is dat Schwarz voor
Duitsland een Gestaltungsaufgabe zag. Waar realistische theoretici uitgaan van
de status-quo, de nadruk leggen op de beperkingen en geen maakbaarheidsidealen
koesteren, stelde Schwarz dat Duitsland, rekening houdend met zijn macht, een
leidersrol in Europa had te vervullen en meer politieke verantwoordelijkheid op
zich moest nemen.75 Duitsland was in zijn ogen te zachtmoedig geworden.76 En
rekening houdend met de veranderingen als gevolg van de hereniging was de
relatieve macht van Duitsland toegenomen. De Bondsrepubliek was nog met
ongeveer zestig miljoen inwoners een vergelijkbare macht als Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk of Italië. Na de hereniging nam Duitsland met meer dan
tachtig miljoen inwoners duidelijk afstand van de genoemde landen. Ook kreeg
Duitsland binnen het kader van ‘twee-plus-vier-verdrag’ zijn volledige
soevereiniteit terug. 77 Als laatste zorgde de oostelijke uitbreiding van de EU
ervoor dat de centrale ligging van Duitsland nog belangrijker werd.78
Gezien de veranderingen en de relatieve en absolute machtstoename van
Duitsland zou de Bondsrepubliek tegen de achtergrond van het rolconcept
Duitsland als centrale macht een belangrijkere rol moeten gaan spelen in de
internationale betrekkingen. De onderzoekers die zich met de veranderingen in de
buitenlandse politiek van Duitsland bezighielden, kunnen in twee kampen worden
verdeeld.
Aan de ene kant zijn er wetenschappers die beweren dat Duitsland na de
hereniging over het geheel gezien vasthoudt aan een Kultur der Zurückhaltung.79
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En als er eventueel door politici wordt afgeweken van de algemene richtlijnen
van het Duitse buitenlandse beleid van de Bonner Republik, dan hebben die
afwijkingen meer met politieke stijl te maken dan met politieke strategie.
Aan de andere kant, zij die de these van Duitsland als centraalmacht verdedigen,
stellen dat de Duitse buitenlandse politiek na de hereniging en vooral vanaf 2000
zelfbewuster en realistischer geworden is.80 De politicoloog Hellmann stelt dat
Duitsland na de hereniging op internationaal niveau meer verantwoordelijkheid
heeft opgeëist. Een gooi naar een permanente zetel bij de Veiligheidsraad, de
inzet van de Bundeswehr buiten Duits grondgebied, Duitse deelname aan de
onderhandelingen rondom het Iraanse nucleaire programma (binnen de EU-3
maar ook bij de P-5 plus Duitsland)81 en de centrale rol die Duitsland binnen de
EU speelt, zijn een paar illustratieve voorbeelden. De rol die Duitsland zich de
laatste jaren op Europees niveau toe-eigent, verschilt van de rol die het land vóór
de hereniging speelde, namelijk als motor van Europese integratie. De harde
politiek van Duitsland ten aanzien van Griekenland tijdens de financiële crisis in
het voorjaar van 2010 ziet Hellmann als een goed voorbeeld van een realistische
politiek. 82 Ook Daniel Göler en Mathias Jopp zien de toenemende wens van
Duitsland om Europese politieke kwesties via een informele weg en in overleg
met andere grote Europese machten te regelen als een kenmerk van de
‘Zunehmend eine zentrale Rolle’ van Duitsland binnen de EU:
Besonders die Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung der demographischen
Komponente bei Mehrheitsabstimmungen, wie sie mit Einführung der doppelten Mehrheit
im Lissabonner Vertrag letztlich auch durchgesetzt werden konnte, aber auch die
zunehmende Neigung zur Bildung von informellen Führungszirkeln – vor allem bei außenund sicherheitspolitischen Fragen im Zusammenspiel mit Frankreich und Großbritannien –
können als Beispiele aufgeführt werden. 83

Aan de hand van deze voorbeelden kan geconcludeerd worden dat Duitsland na
de eenwording stap voor stap een actievere rol binnen de internationale
betrekkingen is gaan spelen. Het land heeft echter geen misbruik gemaakt van
zijn macht zoals te verwachten valt vanuit een neorealistische benadering. Het
rolconcept Zentralmacht refereert meer aan het feit dat Duitsland na de
eenwording in 1990 weer een soeverein land is geworden dan aan een land dat uit
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is op machtsmaximalisatie. Duitsland als centraalmacht houdt, om met Joschka
Fischer te spreken, ‘einer selbstbestimmteren Nation’ in.84
Duitsland als Wirtschaftsmacht
Waar je ook ter wereld op straat loopt en naar de voorbij rijdende auto’s kijkt het
is onmogelijk om geen Duitse auto’s te zien. Welke apotheek je ook inloopt, je
zult er zeker Duitse medicijnen aantreffen. Hetzelfde geldt binnen de sport. In
elke sporttak zijn meestal de beste sportproducten van Duitse herkomst. In de
kledingindustrie,
de
voedingsindustrie,
de
telecommunicatie,
de
drukpersindustrie, maar natuurlijk ook op vele andere terreinen nemen Duitse
producten zowel kwalitatief als kwantitatief een vooraanstaande positie in.
Kortom, Duitsland is een Weltwirtschaftsmacht. 85
Duitsland is naar zijn eigen zelfbeeld maar ook in het beeld dat anderen van
Duitsland hebben een goed geïntegreerde, coöperatieve handelsstaat met een
sterke oriëntatie op de economische wereldmarkt.86 Het land staat sinds 1990
altijd in de top vijf van grootste exporteurs. Het gewicht van de Bondsrepubliek is
om deze redenen binnen de internationale financiële instituties zoals de
Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en het Internationaal
Monetaire Fonds (IMF) heel zwaar.87
Het rolconcept handelsstaat is voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse
econoom en politicoloog Richard Rosecrance. Rosecrance beschreef de politieke
stijl van handelsstaten als staten:
Die in erster Linie nicht nach militärischer Stärke oder territorialer Expansion, sondern
nach Wohlstandsmaximalisierung streben und dabei Einschränkungen ihrer Souveränität
in einer interdependenten Welt als Voraussetzung ihrer Politik akzeptieren.88

Het belangrijkste voorbeeld van Rosecrance was Duitsland. Het
Wirtschaftswunder van de jaren vijftig had het fundament gelegd voor de
transformatie van Duitsland in een handelsstaat waar economische groei
voornamelijk afhankelijk was van de export.89 Hierdoor had Duitsland baat bij
vrede en economische interdependentie.
84
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Passend bij de buitenlandpolitieke identiteit van een handelsstaat is de hang naar
‘Steuerung des permanenten Kompromisses’. 90 Een terughoudende politiek,
primaat van multilateralisme en sluiten van compromissen, kortom; ‘the policy of
middle way’. 91 Binnen de theorie van de internationale betrekkingen is het
rolconcept handelsstaat nauw verbonden met het neoliberalisme en gaan de
kenmerken van het neoliberalisme ook voor een handelsstaat op. Zo spreekt
Rosecrance van ‘handelsstatelijkheid’. Een handelsstaat prefereert economische
interdependentie boven economische autarkie of politieke autonomie. Binnen dit
rolconcept wordt ervan uitgegaan dat verschillende vormen van internationale
politieke en economische interdependentie (bijvoorbeeld internationale
arbeidsdeling) niet nadelig zijn maar eerder voordelen met zich meebrengen. Als
gevolg hiervan steunt een handelsstaat economische en politieke integratie binnen
zijn eigen regio maar ook wereldwijd. Michael Staack concludeert tegen de
achtergrond van de geschetste kenmerken van een handelsstaat het volgende over
zijn politieke stijl:
Daraus ergeben sich außerdem Konsequenzen für die Innenpolitik, denn die Loyalität der
Gesellschaft beschränkt sich, gefördert durch transnationale Vernetzungen, nicht mehr
ausschließlich auf das eigene Staatswesen. Sie ist zugleich an der Prosperität der
Partnerstaaten interessiert und deshalb bereit, Interdependenzen zu akzeptieren und
92
supranationale Integration zu unterstützen.

Om deze redenen zijn neoliberalen voorstander geweest van meer Europese
integratie, maar ook van globalisering. Meer economische integratie zorgt ervoor
dat de buitenlandpolitieke identiteit van Duitsland als handelsstaat versterkt is na
het einde van de bipolaire wereld en de toename van globaliseringprocessen in de
jaren negentig van de vorige eeuw.93

verband: ‘Historisch ging die Westintegration Adenauers mit einer starken Freihandelsorientierung
einher. Wenn auch zunächst die Kriegsschäden beseitigt und eine Wirtschaftsinfrastruktur weitgehend
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Duitsland als Zivilmacht
Na de Duitse hereniging sprak de Duitse minister van Buitenlandse Zaken van het
herenigde Duitsland, Hans-Dietrich Genscher, de Bundestag toe:
Das vereinigte Deutschland wird größeres Gewicht haben. Wir wissen, dass sich die
Völker Europas die Frage stellen, wie wir Deutschen dieses größere Gewicht nutzen
werden. Es kann darauf nur eine Antwort geben: Mit diesem größeren Gewicht streben wir
nicht nach mehr Macht, wohl aber sind wir uns der größeren Verantwortung bewusst, die
94
daraus erwächst.

Meer verantwoordelijkheid nemen en niet streven naar macht lijkt paradoxaal.
Immers een ‘Kultur der Zurückhaltung’ gaat niet samen met het nemen van meer
verantwoordelijkheid in de politiek. En het nemen van verantwoordelijkheid,
zoals dat na 1990 dominanter geworden is binnen de politieke cultuur van
Duitsland zou op een zodanige manier gekanaliseerd moeten worden dat dit
machtsmisbruik door de staat tegenhoudt. 95 De paradox die hier naar voren komt
heeft met het concept macht te maken. De vraag wat macht is en hoe het gebruikt
kan worden, is een vraag die in de Duitse geschiedenis en binnen het politieke
discours steeds andere antwoorden heeft gekend.96 Duitsland heeft deze paradox
ook na de hereniging proberen op te lossen door zijn pro-Europese beleid voort te
zetten. Tegelijkertijd betoogden sommige wetenschappers dat de politieke
structuren en instituties in het Duitsland van 1945 zo goed ingebed waren binnen
democratische (Europese) instituties, dat machtsmisbruik door Duitsland
onmogelijk was geworden. Hiermee was de angst voor een Duitse Sonderweg
ongegrond. Zo stelde de Duitse politicoloog Karl Kaiser vast dat:
Mit der Vereinigung von 1990 ist ein geeintes Deutschland entstanden, das es in der
Geschichte noch nie gegeben hat: eine gefestigte Demokratie, ohne territoriale
Forderungen und ohne Feinde. Ein Land, das in seinen Werten, politischen Institutionen,
seinem wirtschaftlichen Überleben und seiner Außenpolitik zutiefst mit dem Westen,
97
insbesondere Westeuropa, verflochten ist.

De politieke terughoudendheid was ook terug te vinden in de Duitse grondwet
(Grundgesetz) waarin expliciet een verbod was opgenomen op een aanvalsoorlog.
In plaats van militaire machtsuitbreiding en dominantie wilde de Bondsrepubliek
de internationale betrekkingen civiliseren. Meer multilateralisme, internationale
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samenwerking, dialoog, en een sterke mate van moralisme bepaalden de
buitenlandpolitieke cultuur. Deze politieke identiteit is vanaf de jaren negentig
door politicoloog Hanns Maull en zijn collega’s aan de universiteit van Trier als
Zivilmachtidentität omschreven. 98 Een Zivilmacht prefereert coöperatie en
samenwerking boven conflict, multilateralisme boven unilateralisme en
internationaal recht boven macht. Maull stelt vast dat het rolconcept Zivilmacht in
het bijzonder de leidraad vormt voor de Duitse buitenlandse politiek na 1990.99
Het doel van een civiele mogendheid is ook om de internationale betrekkingen te
civiliseren. Deze normatieve component van het concept ontleent Maull aan het
werk van de Duitse sociaalwetenschapper Dieter Senghaas die daaraan zes
dimensies toekent:
12345-

6-

Die Entprivatisierung von Gewalt
Die Kontrolle des Gewaltmonopols und die Herausbildung
Rechtsstaatlichkeit
Die Schaffung von Interdependenzen und Affektkontrolle
Formen demokratischer Beteiligung
Soziale Gerechtigkeit, und eine
konstruktive politische Konfliktkultur. 100

von

Toegepast op het rolconcept Zivilmacht en de identiteit van de buitenlandse
politiek van de Bondsrepubliek kan een onderscheid gemaakt worden tussen de
descriptieve dimensie van het concept en een normatief politieke dimensie.
Uitgangspunt bij de wetenschappelijke analyse van de Duitse buitenlandse
politiek na de hereniging aan de hand van het rolconcept civiele mogendheid is
het empirische onderzoek naar het daadwerkelijke gebruik van de componenten
van het concept civiele mogendheid door de politieke elite.101 In hoeverre maakt
de politieke elite bij het formuleren van beleid gebruik van de kenmerken van een
ideaaltype Zivilmacht.102
Het begrip civiele macht (civilian power) is voor het eerst in 1972 gebruikt door
François Duchêne, de adviseur van Jean Monnet. 103 Binnen de
buitenlandpolitieke cultuur104 van een civiele mogendheid wordt sterk de nadruk
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gelegd op de verspreiding van democratische normen binnen de internationale
betrekkingen. 105 Het is zo dat de Bondsrepubliek behalve dat ze haar eigen
buitenlandse beleid vormgeeft in overeenstemming met de ‘normative
Grundprinzipien der westlichen Demokratien, zij ook ernaar streeft om haar
beleid ten aanzien van andere landen een sterk moraliserende inhoud te geven. 106
Duitsland voert ten aanzien van niet-democratische landen een
mensenrechtenpolitiek. Überhaupt het voeren van een mensenrechtenpolitiek zegt
iets over het moraliserende karakter van het Duitse buitenlandse beleid en over
het rolconcept Zivilmacht.107
Wederom vallen het paradoxale karakter en de tegenstrijdigheden van de Duitse
buitenlandse politiek op. Het maxime van terughoudendheid aan de ene kant en
moralisme en maakbaarheididealen aan de andere kant gaan moeilijk samen.
Bovendien is het zo dat Duitsland als handelsstaat ook economische doelen wil
realiseren. De politicoloog Wolfgang Heinz beschrijft dit politieke spanningsveld
als volgt:
Deutsche Außenpolitik ist durch drei entscheidende Determinanten gekennzeichnet:
erstens durch ihre Einbindung in die Vereinten Nationen (VN), die NATO, die OSZE und
die Europäische Union, zweitens durch die große und wachsende Bedeutung
wirtschaftlicher Interessen als Handelsnation und drittens durch einen gewissen
‚Strukturkonservatismus’. Die Menschenrechtspolitik steht damit potentiell immer in
Konkurrenz zu anderen wirtschaftlichen oder politischen Interessen, und die ‚Auflösung’
dieses Spannungsverhältnisses kann nach der einen oder anderen Seite ad hoc politischen
108
Praxis erfolgen.

Hanns Maull en Knut Kirste stellen dat het begrip civiele mogendheid
driedimensionaal is. 109 Zo is er in de eerste plaats een actor die een eigen
voorstelling van het bedrijven van politiek heeft en die zich in die hoedanigheid
van andere actoren onderscheidt. De tweede dimensie heeft met het rolconcept
zelf te maken. Het doel van een civiele mogendheid is het civiliseren van de
internationale betrekkingen. De derde dimensie van het concept behelst de
instrumenten die de actor tot beschikking heeft om zijn doel te bereiken.
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Bij de analyse van de Duitse Iranpolitiek na de hereniging wordt de normatieve
dimensie van het rolconcept Zivilmacht onderzocht. Bij de toetsing van de
normatieve dimensie van het rolconcept Zivilmacht met betrekking tot Duitse
Iranpolitiek wordt in dit onderzoek de Duitse mensenrechtenpolitiek ten aanzien
van Iran onderzocht. Deze vormt een goede indicator om de realisatie van de
Zivilmacht-doelstellingen in het buitenlandse beleid van de Bondsrepubliek ten
aanzien van Iran te meten.
Schaarse studies op dit terrein wijzen erop dat de Bondsrepubliek vanaf 1990 in
vergelijking met de periode vóór de hereniging een veel actievere rol heeft
gespeeld als het gaat om mensenrechtenkwesties. 110 Zo heeft Duitsland zich
binnen de VN ingezet voor initiatieven voor de afschaffing van de doodstraf
wereldwijd, afschaffing van massavernietigingswapens, het in het leven roepen
van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten bij de VN en het Internationaal
Strafhof (ICC). Bovendien is het thema mensenrechten altijd een van de vaste
agendapunten in betrekkingen van Duitsland met ontwikkelingslanden.111
De minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer vatte in 2000 het zelfbeeld
van Duitsland met betrekking tot de mensenrechten als volgt samen:
Menschenrechtenpolitik ist Prinzipien – und Interessenpolitik. Aus diesem doppelten
Grund wird Deutschland dem Schutz der Menschenrechte weiterhin höchste Priorität
112
geben.

De buitenlandpolitieke identiteit van Duitsland laat zich beschrijven aan de hand
van een kwalitatieve discoursanalyse. 113 De strijd om en de productie van
110
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on the scientific method’ te maken. Hierbij wordt er bijvoorbeeld per tekst de frequentie van het aantal
keren dat een bepaald woord in de tekst voorkomt gemeten. Het mijn inziens belangrijkste nadeel van
deze methode is dat de tekst beoordeeld wordt op zijn exoterische (expliciete) waarde en dat er geen
aandacht wordt besteed aan de esoterische (impliciete), onderliggende semantische betekenis die
alleen door de interpretatie van de onderzoeker zelf, en niet door een computerprogramma boven
water kan worden gehaald.
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buitenlandpolitieke identiteit kan binnen een discoursanalyse begrepen worden
omdat:
The very notion of discourse is usually understood as a collection of related texts,
constituted a speech, written documents, and social practices, that produce meaning and
organize social knowledge.114

Om de sociale rolconcepten van de Duitse buitenlandse politiek (het zelfbeeld) te
toetsen aan de werkelijk gevoerde politiek wordt in deze studie een vergelijkend
bronnenonderzoek gedaan. Door het binnenlandse debat over Duitse buitenlandse
politiek in het algemeen en de Duitse Iranpolitiek in het bijzonder te vergelijken
met het daadwerkelijk gevoerde beleid wordt het mogelijk uitspraken te doen
over wat de Duitse Iranpolitiek precies inhoudt; welke onderwerpen worden
alleen in de politieke retoriek aangekaard en welke zien we ook daadwerkelijk
terug in het gevoerde beleid ten aanzien van Iran. Dit spanningsveld wordt in
kaart gebracht.
Bronnen
In deze studie worden de volgende bronnen gebruikt: In de eerste plaats wordt
gebruik gemaakt van historische studies over de Duitse buitenlandse politiek. Aan
de hand van historische studies kunnen continuïteiten en discontinuïteiten in
beeld worden gebracht. Ook wordt het duidelijk waarom in een bepaalde periode
een bepaalde identiteitsperceptie de dominante buitenlandpolitieke ‘culturele
logica’ van Duitsland vormde.115 Hoewel een onderzoek naar buitenlandpolitieke
identiteit in Duitsland niet het voornaamste doel van dit onderzoek is, is het nodig
om hieraan aandacht te besteden. De stelling is dat hoe meer binnenlandse strijd
bestaat in verband met de politieke rol van Duitsland in de wereld, des te geringer
is de efficiëntie van de buitenlandse politiek.
Ten tweede vormen wetenschappelijke biografieën, autobiografieën, publieke
redes en toespraken van Duitse politieke leiders een deel van het politieke
zelfbeeld van Duitsland.Om deze reden wordt er een beroep gedaan op deze
bronnen.
Ten derde wordt gebruik gemaakt van krantenartikelen. Voor de periode waarin
het officiële bronnenmateriaal nog geclassificeerd en dus niet toegankelijk is,
blijft er geen andere keus over dan gebruik te maken van deze bronnen.
Krantenartikelen als bron kunnen voor een wetenschappelijk werk problematisch
zijn. Deze bronnen zijn niet even hard als het archiefmateriaal. In deze studie is
114
115
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Abdelal (e.a), 2006, 703.
Philip Smith, Why War? The Cultural Logic of Iraq, The Gulf War, and Suez, 2005, 10.

nauwkeurig met krantenartikelen omgegaan om vertekeningen in het onderzoek
te voorkomen. In de eerste plaats is gekozen voor relatief betrouwbare kranten en
tijdschriften en in de tweede plaats, en even belangrijk, zijn geen opinie-artikelen
gebruikt maar vooral interviews.116 Bovendien zijn krantenartikelen niet als de
énige bron bij het geven van een verklaring of het poneren van een stelling
gebruikt, maar naast, en ter ondersteuning van andere bronnenmateriaal.
Ten vierde vormen wetenschappelijke publicaties, wetenschappelijke tijdschriften
en online-publicaties over het buitenlandse beleid van Duitsland en het Duitse
zelfbeeld een bron voor dataverzameling met betrekking tot verschillende
standpunten hierover. 117
Als laatste wordt uitgebreid gebruik gemaakt van officiële documenten en
archiefmateriaal van het Bondsarchief in Koblenz en van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in Berlijn. In verband met het GBVB wordt een beroep
gedaan op de officiële documenten van het Europese parlement 118 (zoals de
aangenomen verklaringen en resoluties), de Europese Commissie119 en Raad van
de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers genoemd).
Verder wordt, aangezien het formuleren van buitenlands beleid niet in een
vacuüm plaats vindt maar mede gevormd wordt door interactie met andere
actoren, ook gebruik gemaakt van Iraanse bronnen. 120 Ontwikkelingen in Iran
hebben gevolgen voor het Duitse en het Europese buitenlandse beleid ten aanzien
van Iran. Zonder aandacht te besteden aan ontwikkelingen in Iran is het niet
mogelijk om de effectiviteit van het Duitse Iranpolitiek te onderzoeken.
Deze studie omvat de lange periode 1871-2005. Om de Duitse Iranpolitiek te
analyseren is het onderzoek in verschillende perioden ingedeeld om zo de
continuïteiten en breukmomenten in de Duits-Iraanse betrekkingen te kunnen
waarnemen. Voor de meest recente periode in het onderzoek (1979-2005) zijn
veel officiële data nog geclassificeerd. Dat vormt een beperking voor het
onderzoek naar het Duitse beleid op de terreinen van politiek, cultuur en
economie. Om deze onvermijdelijke beperking te compenseren worden naast een
systematische analyse zoals in het historische deel, ook bepaalde thema’s die na
de Iraanse Revolutie enorme impact hebben gehad op de Duitse Iranpolitiek
116

De belangrijkste kranten die gebruikt zijn, zijn de Süddeutsche Zeitung, de Frankfurter Allgemeine
Zeitung, de Financial Times, New York Times, en de International Herald Tribune.
117
Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan: http://www.deutsche-aussenpolitik.de. Hier worden
vooral artikelen gepubliceerd die sterk de nadruk leggen op het analytische concept van Zivilmacht,
waarin aan het Duitse zelfbeeld, sterk civiliserende eigenschappen worden toegekend. In verband met
het Europese buitenland- en veiligheidsbeleid kunnen we denken aan de publicaties van de denktank
The European Council on Foreign Relations, www.ecfr.eu
118
http://www.europarl.europa.eu , http://www.consilium.europa.eu
119
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm In verband met het GBVB van de EU:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/index.htm
120
Deze bronnen bestaan uit wetenschappelijke studies, krantenartikelen, officiële documenten.
Tevens is gebruik gemaakt van de websites van de Iraanse nieuwsagentschappen.
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onderzocht. Deze zijn: de Rushdie-affaire, de Mykonos-affaire, het vredesproces
in het Midden-Oosten, de situatie van de mensenrechten in Iran, en het nucleaire
programma van Iran.
Er wordt gesteld dat zowel de preferenties en handelingen van de actor als de
structurele beperkingen van het internationale politieke systeem het gedrag van
een staat beïnvloeden. In de woorden van de politicoloog Christopher Hill:
The interplay, indeed overlap, between the domestic and the external sources of behaviour
is central to any modern understanding of what foreign policy does, just as the interplay
between the interior and exterior worlds is the way in to understanding an individual’s
121
behaviour.

Analyseren van buitenlands beleid is een complexe onderneming en moet daarom
systematisch worden verricht. Aan de ene kant hebben we met het internationale
wereldsysteem te maken dat het beste vergeleken kan worden met een grote
olietanker die heel langzaam en moeilijk van koers kan veranderen. Aan de
andere kant hebben we met politiek op nationaal niveau te maken, die gevoeliger
is voor veranderingen en waarin zelfs individuele leiders voor wezenlijke
veranderingen kunnen zorgen.
Het is begrijpelijk waarom theoretici van internationale betrekkingen heel
generaliserend tewerk gaan. Zij proberen deze complexiteit enigszins
overzichtelijk te maken en systematisch en aan de hand van een theorie het
gedrag van een staat ten aanzien van een andere staat verklaren. Theorieën zijn
noodzakelijk. Wanneer we ook de effectiviteit van het beleid willen meten,
moeten we juist terug naar de complexe werkelijkheid. Bovendien hebben in de
laatste jaren drie belangrijke veranderingen ervoor gezorgd dat de analyse van het
buitenlandse beleid nog ingewikkelder is geworden.
Het einde van de Koude Oorlog heeft het veld aanzienlijk gecompliceerd en
onoverzichtelijk gemaakt. Een ‘Westbindung politiek’ in het geval van Duitsland
was
veel
overzichtelijker
dan
een
‘sowohl-als-auch
politiek’.
Verantwoordelijkheid jegens één strategische partner kon veel effectiever
plaatsvinden dan wanneer er rekening gehouden moet worden met de
verschillende belangen van meerdere belangrijke partners.
Ten tweede hebben landen vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw met
globaliseringprocessen te maken die de vanzelfsprekendheid van de natiestaat in
twijfel hebben getrokken. 122 Dit proces heeft een transnationalisering van
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Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, 2003, xix.
Zie Susan Strange, The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy, 1996,
Susan Strange, States and Markets, 1998.
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internationale betrekkingen tot gevolg gehad. Steeds meer actoren treden naast de
natiestaat in de buitenlandse politiek op.
Ten derde is de aan invloed winnende doctrine van humanitaire interventie en het
principe van ‘duties beyond borders’ een belangrijke verandering. Dit proces is
belangrijk omdat er sprake is van een democratiseringsproces in het bedrijven van
buitenlandse politiek. Buitenlandse politiek is niet meer alleen het domein van
beleidsmakers op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de Öffentlichkeit
zoals de Duitsers het mooi noemen, bemoeit zich met buitenlandse politiek.123
In geval van de Duitse Iranpolitiek moet de Bondsrepubliek sinds de Iraanse
Revolutie in 1979 rekening houden met de wensen van twee belangrijke partners,
namelijk de Verenigde Staten en Israël. Deze twee landen worden binnen het
officiële Iraanse politieke discours, respectievelijk de grote en de kleine satan
genoemd. Het is duidelijk dat het antagonisme tussen Iran en de VS en Israël ook
van invloed is op het politiekeconomische krachtenveld waarin Duitsland zijn
Iranpolitiek vorm geeft. Het is een legitiem en rationeel streven van Duitsland om
gezien zijn belang van ‘Energie- und Rohstoffsicherheit’ de banden met Iran aan
te halen en zijn natuurlijke energiebronnen en importpolitiek te diversifiëren.124
Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat Duitsland de economische banden
met de islamitische republiek aanhaalt. Tegelijkertijd erkent Iran de staat Israël
niet en wenst dat het land wordt vernietigd; ook steunt het groeperingen die Israël
met militaire middelen bestrijden. Bovendien heeft Duitsland een bijzondere
relatie tot Israël. In 2008, niet veel later dan de toespraak van president
Ahmadinejad waarin hij wenste dat Israël van de aardbodem zou verdwijnen,
sprak de Duitse Bondskanselier Angela Merkel voor het Israëlische parlement, de
Knesset, de volgende woorden:
Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen
Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische
Verantwortung Deutschlands ist Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit
Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so
125
ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben.

Deze voorbeelden laten het spanningsveld zien waarbinnen de Duitse Iranpolitiek
tot stand moet komen. Beleidsmakers moeten zich tegenover meerdere groepen
tegelijkertijd
verantwoorden:
kiezers,
belangengroeperingen,
nongouvernementele organisaties (NGO’s), bondgenoten, en soms ook aan
internationale non-gouvernementele organisaties (INGO’s). Het formuleren van
buitenlands beleid is een complex proces van interactie tussen verschillende
actoren met verschillende preferenties. Dit is bovendien een dynamisch proces
123

Hellmann en Schmidt, 2007, 20.
Omdat Rusland met het aan de macht komen van Poetin vaak de export van olie en gas als politiek
wapen heeft ingezet.
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Toespraak te zien op de Duitse zender ZDF, www.zdf.de (18/03/2008).
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dat leidt tot constante evolutie van het gedrag van de actoren. Om deze redenen is
de ideale manier om de Duitse en Europese Iranpolitiek te analyseren een
veelzijdige benadering waarin op verschillende niveaus en rekening houdend met
verschillende perspectieven de buitenlandse politiek van deze actoren ten aanzien
van Iran wordt onderzocht. Onder een multiperspectieve analyse wordt verstaan
een analyse waarin zowel politieke als ook economische en culturele
determinanten worden onderzocht.
Met deze motivatie is de willekeur die aan elke studie kleeft niet geheel
verdwenen, maar alleen op deze manier wordt het mogelijk om buitenlandse
politiek adequaat te onderzoeken.
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DEEL I
DE GRONDSLAGEN

Deel I De grondslagen van de Duitse Iranpolitiek I

Iran in de internationale politiek in de negentiende eeuw
In de negentiende eeuw was Iran formeel gezien een onafhankelijke staat, maar
het was een zwakke staat. Het oude Perzische Rijk, waarvan in de achttiende
eeuw nog maar weinig over was, begon aan de nieuwe eeuw op het moment dat
Napoleon vastbesloten was om Groot-Brittannië te verslaan. Overtuigd van het
feit dat Engelands vernietiging alleen mogelijk zou worden door de Franse
dominantie in het ‘Oosten’, plande Napoleon de verovering van India. Als
doorvoerroute naar India nam Iran binnen deze strategie een belangrijke plaats in.
Het Frans-Perzische verdrag van Finkenstein uit 1807 waarin Napoleon een
militaire alliantie met de Iraanse Sjah sloot (als element van zijn anti-Brits beleid)
is hiervan een goed voorbeeld. Er werd een Franse militaire missie onder leiding
van G. Gardanne naar Iran gestuurd om de Iraanse troepen op te leiden. Maar nog
in hetzelfde jaar sloot Napoleon het verdrag van Tilsit met Irans grootste vijand:
Rusland. De Sjah voelde zich verraden en stuurde de Franse missie weg en was
daarop bereid om de Britse missie, die hem een verdrag aanbood, te ontvangen.1
Het is bekend hoe het afgelopen is met Napoleon en zijn expansiepolitiek. Wat
voor dit onderzoek van belang is, is dat na de mislukte avonturen van Napoleon,
Rusland en Engeland als de enige twee machten in de regio overbleven.
Van deze twee machten voerde Rusland de meest agressieve politiek ten opzichte
van Iran. Engeland was meer terughoudend en trachtte de Russische invloed
zoveel mogelijk in te dammen. Het was altijd de wens van Rusland om toegang te
krijgen tot de warme wateren van de Perzische Golf en de Indische oceaan en
voerde daartoe meerdere oorlogen. Twee van deze oorlogen uit de periode 18001813 en 1826-1828, resulteerden in de voor Iran zeer vernederende verdragen van
Golestan en Turkemenchai. Hierdoor kwamen veel Iraanse gebieden zoals
Karrabach, Georgië, Armenië, en Azerbeidzjan in Russische handen.2
Groot-Brittannië volgde deze gebeurtenissen nauwlettend en was goed op de
hoogte van de Russische plannen voor de overheersing op het Indische
subcontinent. In 1814 tekenden Iran en Groot-Brittannië het verdrag van Teheran
waarin Iran militaire hulp werd aangeboden in geval van een agressieve daad
jegens Iran door een derde land. In ruil daarvoor zegde Iran toe geen buitenlandse
troepen op weg naar India op zijn grondgebied toe te laten.3 Tijdens de oorlogen
1
George Lenczowski, Russia and the West in Iran, 1919-1948: A study in Big-power Rivalry, 1949, 12.
2
Lenczowski, 1949, 2, Friedrich Kochwasser, Iran und Wir Geschichte der deutsch-iranischen
Handels und Wirtschaftsbeziehungen,1961, 46-8. Zie ook: Ervand Abrahamian, Iran Between Two
Revolutions, 1982, 51.
3
Lenczowski, 1949, 3.
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tussen Rusland en Iran in de jaren 1826 tot en met 1828 werd echter duidelijk dat
de Engelsen hun afspraak niet wilden nakomen. Ze verleenden geen militaire hulp
aan Iran. Tegelijkertijd gunde Engeland Rusland ook niet veel en probeerde een
bufferzone tussen Iran en India te creëren. Als gevolg daarvan verklaarde GrootBrittannië, nadat Iran in 1856 Herat in Afghanistan bezet had, Iran de oorlog. De
Britse troepen landden aan de Iraanse kust in de Perzische Golf en dwongen
Nasereddin Sjah tot het sluiten van een vredesverdrag. In dit verdrag uit 1857 dat
bekend staat als het verdrag van Parijs, gaf Iran zijn claims op grondgebied in
Afghanistan op. In ruil werd de Qajar-dynastie als de officiële legitieme
machtsinstantie van Iran erkend.4
Ook op economisch terrein was de invloed van Rusland en Groot-Brittannië in
Iran zeer groot. In 1872 kreeg de Brit baron Julius de Reuter een concessie van
Nasereddin Sjah. Deze gaf hem onder meer het recht op de exploitatie van alle
minerale grondstoffen (uitgezonderd goud, zilver en edelstenen), het exclusieve
recht op het aanleggen van spoorwegen en van een telegraaflijn. De Russen
bleven niet stil zitten en oefenden druk op de zwakke Sjah uit om deze concessie
in te trekken. De Sjah gaf toe. Er werden ter compensatie nieuwe concessies aan
de Engelsen gegeven en ook de Russen kregen concessies. Deze nieuwe serie
capitulaties voor Rusland en Groot-Brittannië hadden tot gevolg dat de Iraanse
economie volledig afhankelijk werd van deze twee machten en zo veranderde
Iran in een speelbal van de Russisch-Britse rivaliteit om de hegemonie in de
regio. 5 Hieruit kan geconcludeerd worden dat Iran aan het einde van de
negentiende eeuw feitelijk een kolonie van Groot-Brittannië en Rusland was. Het
verschil tussen een formele kolonie en een informele kolonie wordt duidelijk
wanneer we de nadruk leggen op het principe van politieke soevereiniteit. Een
niet-formele kolonie geniet in naam nog politieke soevereiniteit. Jürgen
Osterhammel noemt als voorbeeld van informele koloniën in de negentiende
eeuw Taiwan, China en Iran.6 Volgens hem ging een koloniale mogendheid in
deze gevallen niet over tot volledige kolonisatie vanwege het feit dat:
Koloniale Beherschung wäre in all diesen Fällen zu teuer und mit unnötigen politischen
Verantwortlichkeiten
verbunden
gewesen:
Die
Regierung
überließ
man
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Abrahamian, 1982, 51.
Kochwasser, 1961, 49.
Een kolonie, definieert de Duitse historicus Jürgen Osterhammel als volgt: ‘Eine Kolonie ist ein
durch Invasion (Eroberung und/oder Siedlungskolonisation) in Anknüpfung an vor koloniale Zustände
neu geschaffenes politisches Gebilde dessen landfremde Herschafftsträger in dauerhaften
Abhängigkeitsbeziehungen zu einem räumlich entfernten ‚Mutterland’ oder imperialen Zentrum
stehen, welches exklusive ‘Besitz’ Ansprüche auf die Kolonie erhebt’. Jürgen Osterhammel,
Kolonialismus Geschichte Formen Folgen, 1995, 22.
5
6
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englandfreundlichen einheimischen Machthabern, die jedoch selten enthusiastische
‚Kollaborateure’ waren.7

Deze conclusie van Osterhammel is zeker juist in het geval van de Qajar dynastie
in Iran gedurende de negentiende eeuw.
De Qajar dynastie onderhield ook nauwe relaties met de Russische regering. Het
waren immers de Russen die vóórdat Engeland de Qajar Sjahs als officiële
heersers van Iran erkende, de Qajars bij het verdrag van Turkemenchai (1928) als
legitieme machthebbers van Iran hadden erkend. Het is echter onjuist om te
concluderen dat de Iraanse koningen graag concessies deden aan de Russen en de
Britten. Men was simpelweg politiek, militair en economisch te zwak om in
opstand te komen tegen deze mogendheden.8
Duitse Iranpolitiek: Inleiding
De Duitse buitenlandse politiek was in de periode 1871-1890, Bismarcks
buitenlandse politiek. 9 Op 18 januari 1871 werd het nieuwe Duitse Keizerrijk
uitgeroepen. Bismarck zag het als zijn voornaamste taak de nieuwe staatvorm te
consolideren. Zijn buitenlandse politiek werd daarom ook voor een groot deel
bepaald door binnenlandse sociale en economische structuren.10
Ook buitenlandse factoren speelden een belangrijke rol bij het tot stand komen
van het buitenlandse beleid van Duitsland. Duitse historici hebben, vanuit
verschillende ideologische invalshoeken veel aandacht besteed aan het debat over
het Primat der Innenpolitik en het Primat der Außenpolitik. 11 Wolfgang
7

Ibidem, 24.
Nikkie R. Keddie geeft in haar artikel goed weer wat de structurele oorzaken van de zwakte van de
Qajar koningen waren. ‘The Iranian Power Structure and Social Change 1800-1969: An Overview’,
International Journal of Middle East Studies, 1972 (2), 3-20.
9
Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 Band II Machtstaat vor der Demokratie, 1992,
429.
10
Wolfgang J. Mommsen, ‘Domestic Factors in German Foreign Policy before 1914’, Central
European History, 1973, 6 (1), 13-77.
11
Klaus Hildebrand schenkt in zijn overzichtswerk uitgebreid aandacht aan deze debatten. Deutsche
Außenpolitik 1871-1918 Enzyklopädie Deutsche Geschichte, 1994. Verder onderscheidt de historicus
Wolfgang Mommsen drie verschillende vormen van buitenlandpolitieke stromingen. ‘Domestic
Factors in German Foreign Policy before 1914’, Central European History, 1973, 6 (1), 13-77. In de
eerste plaats hebben we met een marxistische benadering te maken waarin de nadruk wordt gelegd op
de invloed van bepaalde pressiegroepen die geïnteresseerd zijn, en persoonlijk baat hebben bij het
voeren van een imperialistisch beleid. G.W Hallgarten is de belangrijkste representant van deze
benadering geweest. (Zie G.W. Hallgarten, Das Schicksal der Imperialismus in 20. Jahrhundert,
1969). De tweede groep houdt een ethische benadering aan, waarin doorgaans het buitenlandse beleid
van Bismarck op morele gronden wordt afgekeurd. Imanuel Geiss is een bekende pleitbezorger van
deze stroming (zie Imanuel Geiss, The Outbreak of the First World War and German War Aims’,
Journal of Contemporary History, 1966). In de derde benadering wordt nadruk gelegd op de rol van
de heersende klasse om koste wat het kost het proces van democratisering tegen te houden of
tenminste te vertragen. Dit is een invloedrijke benadering waarvan Hans-Ulrich Wehler de
belangrijkste representant is. Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und die Imperialismus, 1966.
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Mommsen zoekt de determinanten van de Duitse buitenlandse politiek vooral in
binnenlandse factoren. 12 Sebastian Haffner analyseert de eigenschappen van
Bismarcks buitenlandse politiek, met dit verschil dat Haffner ook aandacht
schenkt aan de invloed van de internationale politiek op en de geografische
ligging van Duitsland bij de totstandkoming van buitenlandpolitieke beslissingen.
Hij vat Bismarcks grand strategy in vijf punten samen:
1)
2)
3)

4)

5)

afzien van iedere gebiedsuitbreiding in Europa;
in samenhang daarmee, onderdrukking van elke expansionistisch streven in
Duitsland, en zeker ieder Grootduits streven;
permanente ontmoediging van alle verlangens naar aansluiting van de ‘niet
bevrijde’ Duitsers die bij de stichting van het Rijk buitengesloten waren
gebleven, vooral van de in Oostenrijk en in de Baltische landen levende
Duitsers;
strikte distantie ten opzichte van overzeese koloniale politiek van de andere
Europese mogendheden. Het diende integendeel de bedoeling te zijn de aandacht
van deze mogendheden naar buiten, naar de ‘periferie’ af te leiden en hen zo af
te houden van coalitievorming tegen het centrum van Europa;
indien nodig actief optreden ter voorkoming van oorlogen in Europa, ook
wanneer het Duitse Rijk er niet rechtstreeks betrokken was. Het Duitse Rijk
diende ‘het loden gewicht aan het duikelaartje Europa’ te zijn. Dit in het besef,
13
dat de tendens tot uitbreiding inherent aan Europese oorlogen was.

12
In een boek dat hij volledig wijdt aan de periode 1867-1918, vindt hij de variabelen die van invloed
zijn geweest op het handelen van Bismarck ten aanzien van de binnenlandse conservatieve
groeperingen en gericht tégen progressieve, voor hervormingen pleitende groepen. Hij keert zich
echter vurig tegen de opvatting van Wehler die ervan uitgaat dat Bismarck een dictatoriaal
Bonapartistisch beleid voerde. Volgens Mommsen was Bismarck veel gematigder en pragmatischer
ingesteld dan Wehler ons wil doen geloven. Hij schrijft in dit verband: ‘the point is that to be adequate
to the requirements of modern historical analysis, an interpretation of the Bismarckian system should
focus principally on general social processes, rather than on the techniques whereby authority was
exercised or on the motives that lay behind these techniques. Bismarck’s policies - which, after all,
consistently and strikingly capable of adoption and were ideologically far less rigid that the members
of the chancellor’s own conservative class would have liked - should be seen as the resultant of these
social processes themselves and not, or not primarily, as a brilliant Bonapartist’s answer to a crisis in
politics and society’, Wolfgang J. Mommsen, Germany 1867-1918: Politics, Culture, and Society in
an Authoritarian State, 1995, 47.
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Hierarchy and Ethics, 2000, 39-41.
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In het licht van deze factoren moet zijn buitenlands beleid ten aanzien van andere
landen zoals Iran geanalyseerd worden. De vaak geciteerde uitspraak van
Bismarck is kenmerkend voor zijn wereldvisie. In de hoogtijdagen van het
imperialisme zou hij tegen een enthousiaste voorstander van koloniën, die tijdens
een bezoek een kaart van Afrika voor hem uitspreidde en hem vertelde welke
schatten daar nog te vinden waren, hebben gezegd: ‘uw kaart van Afrika is
ongetwijfeld heel mooi, maar mijn kaart van Afrika ligt in Europa. Hier ligt
Rusland en daar ligt Frankrijk, en wij bevinden ons daar tussenin. Dit is mijn
kaart van Afrika’.14
Duitse Iranpolitiek: Het politieke beleid
Het is ironisch en paradoxaal dat hoewel Bismarck geen speciale interesse in Iran
had, het eerste verdrag tussen het Duitse Keizerrijk en Iran gedurende zijn
periode als kanselier getekend is.15 Dit gebeurde op het aandringen van Iran en de
wens van de Sjah om Duitsland als een ‘derde macht’ binnen te halen. Het
‘vriendschaps-, handels- en zeevaartverdrag’ dat tussen het Duitse Keizerrijk en
Iran op 11 juni 1873 getekend werd, bevat eenentwintig artikelen. Het verdrag
heeft een algemeen karakter en alleen artikel achttien is politiek-strategisch van
belang:
Im Falle eines Krieges einer der vertragsschließenden Mächte mit einer andern Macht soll
aus diesem alleinigen Grunde eine Schädigung, eine Beeinträchtigung oder eine
Untergrabung des guten Einverständnisses und der aufrichtigen Freundschaft nicht
eintreten, welche für immer zwischen den Hohen vertragsschließenden Mächten bestehen
sollen. Falls Persien in einen Streit mit einer andern Macht verwickelt werden sollte,
erklärt die Deutsche Regierung sich bereit, auf Wunsch der Regierung Seiner Kaiserlichen
Majestät des Shah ihre guten Dienste anzuwenden, um zur Beilegung des Streites
16
beizutragen.

Politiek gezien is dit artikel zeer belangrijk omdat het de nadruk legt op twee
belangrijke punten: in geval van oorlog waarin een van de twee partijen
verwikkeld raakt, zou de andere partij zijn oprechte vriendschap tonen en
bewijzen. Ten tweede gaat het Duitse Rijk akkoord met het volgende: wanneer
14
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Iran met een ander land in conflict raakt, zal Duitsland zijn politiek kapitaal
gebruiken om tussen de in conflict geraakte partijen te bemiddelen. Dit artikel
was op het aandringen van Nasereddin Sjah in het verdrag opgenomen. Toen de
Sjah van zijn Europese reis naar Teheran terugkeerde vroeg hij onmiddellijk, via
zijn ambassadeur in Londen om een Duitse diplomatieke missie in Teheran.17
In de visie van de Sjah was Duitsland de enige Europese mogendheid die te
vertrouwen was en bovendien geen imperialistische belangen koesterde in Iran.
Om deze reden wilde de Sjah gebruik maken van Duitse adviseurs aangezien zij
hem in zijn ogen van objectief advies konden voorzien. Hij wilde ook weten in
hoeverre hij überhaupt op de naleving van het verdrag, in het bijzonder van
artikel achttien kon rekenen wanneer het tot een conflict tussen Rusland en Iran
zou komen.18
Bismarck had echter andere prioriteiten en wilde absoluut niet met Rusland in
conflict raken, zeker niet om Iran waar de Duitsers geen belangen hadden. Het
antwoord van Bismarck op het Iraanse aandringen om militaire adviseurs te
sturen, laat heel goed zien dat de Iraniërs niet op Duitse steun konden rekenen,
vooral wanneer ze zelf volgens Bismarck laks waren, politiek incompetent en
niets ondernamen om zich te verdedigen:
Perzië kan zeker zijn van vriendelijke Duitse sentimenten […] maar geen enkele regering
zou exclusief van één land hulp moeten verwachten […] De interesse van Europa in
Turkije is pas heel recent toegenomen, aangezien Turkije, ondanks zijn rampzalige
situatie, niet passief toekijkt, maar probeert zijn problemen te overwinnen. Er zijn geen
19
redenen waarom Duitsland Perzië niet dezelfde hulp zou bieden.

Deze zorgvuldig gekozen diplomatieke woorden moeten als politieke retoriek
worden gezien. In praktijk wilde Bismarck geen instructeurs in naam van het
Duitse Keizerrijk naar Iran sturen. Wel op persoonlijke titel. Zo konden de
instructeurs niet in verband worden gebracht met de officiële Duitse buitenlandse
politiek, ook al hadden ze een Duitse nationaliteit. Uiteindelijk waren twee
gepensioneerde Pruisische generaals bereid om naar Iran te reizen om de nodige
instructies te geven bij het oprichten van een modern leger.20
Ook in 1885, toen Iran en Engeland gezamenlijk de Duitsers een voorstel deden
om deel te nemen aan een project voor de bouw van een spoorwegnet, had
Bismarck een kort antwoord: ‘Nee’. Zijn argument was dat een dergelijk project
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tegen Russische belangen in Iran inging.21 Ook in dit geval verkoos Bismarck een
politieke status-quo met Rusland boven nationale economische belangen van het
Duitse Rijk.
Duitse Iranpolitiek: Het economische beleid
De economische betrekkingen tussen het Duitse Keizerrijk en Iran gedurende de
jaren 1871-1890 waren welbeschouwd non-existent. We kunnen Bismarck veel
kwaliteiten toekennen maar van één ding had hij weinig verstand (en overigens
ook geen interesse) en dat was economie. Ook in dit geval waren GrootBrittannië en Rusland Duitsland voor. De komst van de Engelsen en Russen had
voor een groot deel te maken met de industriële revolutie en de noodzaak van het
vinden van nieuwe afzetmarkten. Waar in Engeland en Rusland politieke relaties
economische belangen en afwegingen volgden, voerde Bismarck vooral een
voorzichtige Realpolitik. 22 De historicus Thomas Nipperdey schrijft in dit
verband:
Aber die eigentlichen Entscheidungen fielen- überall- noch in, außenpolitischen
Establishment, bei den Diplomaten, Ministern und Monarchen. Im Deutschen Reich waren
diese Entscheidungen faktisch von Bismarck monopolisiert; man kann gelegentlich, selten
Alternativvorstellungen feststellen, aber wie nirgend vorher oder nachher, nirgend sonst:
Deutsche Außenpolitik der Zeit war Bismarcks Außenpolitik, darauf können wir uns mit
23
Fug konzentrieren.

In het licht van deze argumenten moeten ook de economische betrekkingen van
het Duitse Keizerrijk met Iran worden onderzocht. Crisisbeheersing stond bij
Bismarck gelijk aan het voeren van een neutrale politiek. En crisisbeheersing in
het geval van Iran dat in de Russische invloedssfeer lag, bracht met zich mee dat
Duitsland geen Russische belangen mocht schaden, ook geen economische.
Het is niet mogelijk om voor deze jaren het volume van de Duitse handel met Iran
te schatten, aangezien veel Duitse producten niet direct naar Iran werden
geëxporteerd maar naar Constantinopel (het huidige Istanbul). Constantinopel
was in die periode een plaats waar goederen die bestemd waren voor de regionale
markt van het Midden-Oosten werden afgeleverd. Goederen die handelaren naar
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Iran meenamen stonden dan ook bekend als ‘Istanbuli mali’, oftewel goederen uit
Istanbul, ook Duitse producten.24
Duitse Iranpolitiek: Het culturele beleid
Internationale betrekkingen nemen vaak de vorm aan van observaties van de
tweede orde. Analisten van internationale betrekkingen observeren wat historici
erover geschreven hebben. Dus niet alleen het beschrijven van wat er gebeurd is
staat centraal, maar ook de analyse van wat waargenomen, geïnterpreteerd en
gerepresenteerd is door historici. Deze verhalen en interpretaties zijn volgens de
Duitse historicus Gottfried Niedhart belangrijker voor de beeldvorming dan de
realiteit zelf, omdat de laatste ‘an sich immer unbekannt ist’.25
In het theoretische kader is beschreven hoe van meerdere theorieën gebruik kan
worden gemaakt om de buitenlandse politiek van een land in kaart te brengen.26
Zoals poststructuralisten binnen de internationale betrekkingen uitgaan van de
veronderstelling dat beeldvorming en ideeën over ‘de ander’ belangrijk zijn bij
het vormgeven van buitenlands beleid, kunnen culturele betrekkingen tussen twee
landen van invloed zijn bij het construeren van een beeld over de ander.
Cultuur als een immateriële variabele en bovendien als een concept waarin
diplomaten, mits het niet geïdeologiseerd is, niet primair geïnteresseerd zijn,
maakt het mogelijk dat culturele interacties zich in een vrije en politiek minder
gevoelige sfeer kunnen ontwikkelen.
Aan het einde van de negentiende eeuw hebben we nog te maken met wat
Ingeborg Richartz in verband met Duitsland klassieke cultuurpolitiek noemt.
Volgens haar was het de bedoeling van de klassieke Duitse cultuurpolitiek de
inheemse bevolking bekend te maken met Duitse cultuur in algemene zin en in
het bijzonder met de voortbrengselen van culturele ontwikkeling, wetenschap en
taal, maar ook met de eigen religie. Hierbij moeten we denken aan de zending en
de missie.27 Om deze doelen te bereiken moesten er op drie terreinen instituties
worden opgezet. Ten eerste moesten uitwisselingen georganiseerd worden op het
gebied van kunst en wetenschap. Ten tweede dienden er programma’s ter
bevordering van de Duitse taal en cultuur opgezet te worden. En om de
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voorgaande doelen te bereiken moesten er in het buitenland Duitse scholen
worden gesticht.28
Wanneer het om Duitse Iranpolitiek gaat, zien we dat gedurende de regeerperiode
van Bismarck geen van deze doelen gerealiseerd is. Dit betekende niet dat er geen
culturele betrekkingen tussen de twee landen waren, maar meer dat van
staatgestuurde culturele betrekkingen geen sprake was.
Het waren voornamelijk Duitse intellectuelen en wetenschappers die in Iran
geïnteresseerd waren en niet andersom. Van Iraanse zijde zou pas later onderzoek
naar Duitsland en Duitsers op gang komen.
In de eerste plaats ging de Duitse culturele interesse vooral uit naar de Perzische
oudheid. Vooral archeologen waren in Iran geïnteresseerd. Duitsers deden in de
periode 1870-1900 in drie gebieden in Iran archeologisch onderzoek. Otto Blau
en later Waldemar Belck en Carl Friedrich Lehmann-Haupt verrichtten
archeologisch onderzoek rond het Urumiyemeer in het Noordwesten van Iran.29
In het jaar 1874 ging professor Friedrich Stolze, fotograaf en hoogleraar aan de
technische hogeschool Berlijn, naar de provincie Fars om onderzoek te doen in de
ruïnes van Perspolis, de vroegere hoofdstad van het Perzische Rijk. Ook ging
Stolze met de met hem meegereisde groep naar Bushehr om de inscripties uit de
Sassaniedperiode te onderzoeken. Na terugkomst in Duitsland publiceerde Stolze
twee werken over zijn onderzoek in Iran.30 Het derde gebied waar de Duitsers
onderzoek verrichtten was de stad Isfahan, die vooral aantrekkelijk was voor
onderzoek naar islamitische kunst en architectuur. Friedrich Sarre is
waarschijnlijk de meest bekende kunsthistoricus uit deze periode die lange tijd in
deze stad onderzoek heeft verricht.31
Naast het archeologisch veldwerk in Iran, kent de Iranistiek als een
onafhankelijke discipline binnen oosterse studies een lange traditie aan de Duitse
universiteiten. Dat gaat terug tot 1771 toen de eerste vertaling van Avesta in het
Duits werd uitgegeven. Hierna werden ook andere bekende Perzische literaire
werken in het Duits vertaald.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) was zeer onder de indruk van het
werk van de Iraanse dichter Hafez. Goethe kwam voor het eerst in aanraking met
Hafez nadat hij de vertaling van de Divan door de Oostenrijke oriëntalist Von
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Hammer-Purgstall had gelezen.32 Geïnspreerd door dit werk begon Goethe met
het schrijven van zijn West-östlicher Divan. Met dit boek maakte Goethe de
Duitse lezers bekend met de structuur van Perzische gedichten. Ook verwerkte
Goethe, in navolging van Hafez, libertijnse politieke ideeën in dit werk als kritiek
op de politieke situatie van zijn tijd,33 een oude truc van Iraanse dichters om door
middel van esoterische geschriften kritiek te leveren op de politieke situatie van
hun tijd. Wie het werk letterlijk interpreteert, ziet de kritiek niet.34
Ook de Duitse filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) is door
Perzische werken beïnvloed. De leer van de profeet Zarathustra, verwoord in de
Avesta, brachten Nietzsche in contact met de Perzische religie.35 Het is niet vast
te stellen hoe Nietzsche’s culturele werk invloed heeft gehad op de Duitse
beeldvorming van Iran. Waarschijnlijk is deze beperkt geweest maar het heeft er
zeker voor gezorgd dat de wetenschappelijke studies in Duitsland naar
Zarathustra werden geïntensiveerd en de vertalingen van Avesta voor een breder
Duits publiek toegankelijk zijn gemaakt.
Naast de bovengenoemde culturele activiteiten binnen de Duits-Iraanse
betrekkingen in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er eigenlijk geen
culturele activiteiten van enig belang te noemen. De culturele kennis aan het
einde van de negentiende eeuw bestond vooral uit Duitse kennis over Iran en niet
andersom. Er was geen sprake van uitwisselingen op het gebied van kunst en
wetenschap.
Het paradoxale van Bismarcks cultuurpolitiek, of eigenlijk de afwezigheid ervan,
heeft ertoe bijgedragen dat het de beeldvorming ten aanzien van Duitsland in Iran
ten goede kwam. Want juist aan het eind van de negentiende eeuw concurreerden
de Engelsen en de Fransen (en in mindere mate de Russen) bij de bouw van
scholen in Iran, het zenden van missies, maar ook bij het publiceren van
oppositiekranten. In deze kranten werden naast de berichtgeving over de wereld
32
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ook stukken gepubliceerd die kritisch waren ten aanzien van de monarchie. Ook
dienden ze als een podium voor het propageren van de mode, de omgangsvormen,
Europese literatuur en de Europese gebruiken. Zowel door de monarchie als ook
door het religieuze establishment en in mindere mate door de nationalisten
werden deze culturele activiteiten veroordeeld.36 Het feit dat het Duitse Keizerrijk
zich afzijdig hield van dergelijke activiteiten versterkte het positieve beeld van
Duitsers bij de Iraanse politieke elite.
Balans
Iran was aan het einde van de negentiende eeuw zowel op economisch als op
politiek gebied feitelijk tot een kolonie van Rusland en Groot-Brittannië
verworden. Iran zag Duitsland als de enige mogendheid die de rol van een derde
macht in het land kon vervullen en hoopte daardoor de invloed van Rusland en
Groot-Brittannië te beteugelen. De Sjah liet zijn wens om een
vriendschapsverdrag met het Duitse Keizerrijk te sluiten duidelijk blijken maar
hoewel dit verdrag in 1873 getekend werd, had het voor Iran geen meerwaarde.
Dit omdat Bismarck, die in die periode het buitenlandse beleid van Duitsland
bepaalde, geen interesse had om politiek en economisch kapitaal in Iran te
investeren, in ieder geval niet wanneer het in botsing zou komen met de
Russische belangen in Iran.
In verband met effectiviteit van dit beleid hebben we met een paradoxale situatie
te maken en kunnen we de situatie op twee manieren analyseren. Op korte termijn
werden Duitse economische en politieke belangen in Iran niet gerealiseerd, en liet
Duitsland veel kansen liggen. Deze Duitse onverschilligheid zorgde echter
tegelijkertijd voor een positievere beeldvorming bij de Iraniërs en overtuigde de
koning, maar ook de oppositiegroepen en de bevolking dat er bij Duitsers geen
sprake was van imperialistische aspiraties ten opzichte van Iran. Onbedoeld heeft
het lakse Duitse beleid ten aanzien van Iran voor een toename van vertrouwen in
Duitsland bij de Iraniërs gezorgd.
Bovendien kunnen we, wanneer we alleen vanuit het oogpunt van Bismarcks
beleid de effectiviteit van het beleid analyseren, concluderen dat zijn beleid wel
degelijk effectief is geweest. De defensief realistische politiek van Bismarck was
gedurende zijn kanselierschap voldoende voor het behoud van vrede op het
Europese vasteland. Het was niet Bismarcks bedoeling om een koloniale politiek
te voeren. Zijn doel was om de aandacht van Europese mogendheden van het
Europese vasteland af te leiden, om hen zo van coalitievorming tegen het centrum
van Europa af te houden.
36
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Met de val van Bismarck was ook de houdbaarheidsdatum van zijn politiek
bereikt.
De overgang naar de twintigste eeuw
Wilhelm I overleed in maart 1888, en zijn opvolger en zoon Frederick III een
paar maanden later in juni. De kleinzoon van Wilhelm I, Wilhelm II werd de
nieuwe monarch. Op achttien maart 1890 diende Bismarck op verzoek van
Wilhelm II zijn ontslag in.37
De nieuwe Keizer wilde van het Duitse Rijk een Weltreich maken, en wel op
twee manieren. Ten eerste keurde hij de voorstellen van admiraal Tirpitz voor de
bouw van een sterke Duitse marine goed, om wanneer dat nodig zou zijn, de
concurrentie met Groot-Brittannië aan te gaan. 38 Ten tweede voerde hij onder
invloed van minister van Buitenlandse Zaken en latere kanselier (1900-1909),
Bernhard von Bülow, een assertieve buitenlandse politiek, voornamelijk in
gebieden waar in de periode Bismarck de Duitse diplomaten niet veel werk
hadden verricht.
Geografisch kende het Duitse streven naar wereldmacht twee aspecten. In de
eerste instantie was het beleid gericht op gebiedsuitbreiding in Afrika. Daarnaast
was het streven ook gericht op gebiedsuitbreiding in Zuidoost-Europa en het
Midden-Oosten en als dat niet mogelijk was, het creëren van een economische
invloedsfeer in de genoemde gebieden. Hoewel hiervoor geen uitgewerkt plan op
tafel lag, was het doel om op basis van het Duits-Oostenrijkse bondgenootschap,
in alliantie met een nieuwe bondgenoot, het Turkse Rijk, een Duitse
interessesfeer te creëren tussen de Engelse en de Russische. Het symbool van
deze samenwerking was de beroemde ‘Berlijn-Baghdad-spoorlijn’.
Op politiek terrein was Duitsland na Bismarck bereid Iran assistentie te verlenen.
In 1905 waren twee Turkse regimenten de Iraanse grens overgestoken en hadden
een paar vierkante kilometers ten oosten van het Urumiye-meer bezet. De Iraniërs
vroegen Duitsland, verwijzend naar artikel achttien van het verdrag uit 1873, om
Duitse bemiddeling. Duitsland was bereid deze rol op zich te nemen, aangezien
het ook goede relaties met het Turkse Rijk onderhield. Deze interventie
resulteerde in de terugtrekking van de Turkse troepen uit Iraans grondgebied.39
Op economisch gebied besloot de Hamburg-Amerika lijn om ook een lijn naar de
Perzische Golf te starten. De Iraanse regering zag deze beslissing als een teken
van een actievere politiek van Duitse zijde in de regio en bood Duitsland een
37
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bankconcessie aan (in overeenstemming met het standaardbeleid van Iran om
Duitsland als een derde macht in Iraanse aangelegenheden te betrekken).
Duitsland besloot in het licht van de Neue Kurs het aanbod te bestuderen. De
uitkomst van deze studie was om twee redenen negatief. Ten eerste waren de
belangrijkste Iraanse concessies al aan Rusland en Groot-Brittannië vergeven.
Voor Duitsland bleef er niets substantieels over. Ten tweede heerste in Iran in
verband met de constitutionele revolutie (1906-1912) veel onrust, waardoor
buitenlandse investeringen als risicovol werden ervaren en dus weinig
aantrekkelijk.
Desalniettemin zorgde de intensivering van Duitse activiteiten in Iran ervoor dat
Rusland en Groot-Brittannië toenadering tot elkaar zochten. De Russische krant,
St. Petersburger Herald, schreef in dit verband:
Russia and Britain are old rivals in Asia and therefore we know what we have to expect
from each other, for what each is striving. In spite of the complete antipathy of the
objectives of Britain and Russia in Persia, it is naturally better for both powers […] to
adjust matters between themselves without a third. Why should we not try common
action? The time has finally come for both states to free themselves from the system of
mutual provocations and consider the situation without calling up fantasies […] Asia is big
40
enough for both.

De relatief actieve Duitse Iranpolitiek onder Wilhem II had ook paradoxale
gevolgen voor Iran dat in Duitsland de rol van een derde macht zag. Engeland en
Rusland sloten in 1907 een verdrag waarin ze Iran in twee invloedssferen
verdeelden: een Russische sfeer in het noorden en een Britse in het zuiden.41
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Deel I De grondslagen van de Duitse Iranpolitiek II
Iran in de internationale politiek in de twintigste eeuw1906-1979
De periode 1906-1921
Door de bankroete, administratief inefficiënte en militair incompetente Qajarstaat
was de onvrede bij de bevolking in Iran in het begin van de twintigste eeuw groot.
Naast structurele problemen vonden in 1905 twee belangrijke gebeurtenissen
plaats; twee druppels die de emmer deden overlopen. Ten eerste zag men zich in
dat jaar met een zeer slechte oogst geconfronteerd. Ten tweede zorgden de
Japans-Russische oorlog en de revolutie van 1905 in Rusland ervoor dat de
toevoer van goederen uit Rusland naar Iran verstoord werd met als gevolg een
groot tekort aan goederen en een ongekende inflatie.
Als reactie hierop kwamen de eerste vredige protesten op gang. Het begon zoals
zo vaak in Iran tijdens de heilige maand moharram. Moharram is de maand
waarin Imam Hossein, de derde imam en de zoon van Imam Ali, de eerste
sjiïetische imam, in een religieuze en politieke oorlog door de soennieten werd
vermoord. Elk jaar herdenken de sjiieten in deze maand deze gebeurtenis. Omdat
er door de regering geen gehoor werd gegeven aan de vredige protesten nam de
politieke onvrede in de loop van het jaar toe. Dit ging gepaard met stakingen in de
bazaars die gesteund werden door belangrijke geestelijke leiders.42 Ook maakten
ze via periodieke verklaringen hun eisen aan de Sjah bekend. De belangrijkste
eisen waren: het ontslaan van het Belgische hoofd van de douane; monsieur
Nauss, het toepassen van de sharia en het oprichten van een ‘huis voor
rechtvaardigheid’.43
Hierna werden nog twee demonstraties gehouden waarvan er één bloedig door de
regering werd neergeslagen; tweeëntwintig burgers kwamen om het leven.
Daarop besloten de belangrijkste geestelijke leiders in staking te gaan. Ze
vertrokken naar Qom en deelden mee dat zolang de Sjah niet zijn beloftes zou
nakomen, zij de hoofdstad zonder religieuze leiding zouden laten.44 Bovendien
werd de eis van het oprichten van een ‘huis van rechtvaardigheid’ omgezet in het
oprichten van een ‘huis van nationale vergadering’, een vertaling uit het Frans
van de Assemblée Nationale (of Majlese Melli in het Perzisch). Uiteindelijk gaf
Sjah Mozaffareddin toe. Daarmee was de revolutionaire strijd afgelopen.
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De twee belangrijkste leiders die in die periode verklaringen publiceerden waren Ayatollah
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Houman Qodsi, Ketabe khaterate man ya tarikhe sad saleh (Mijn autobiografie of de geschiedenis
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De nieuwe strijd ging om het creëren van de constitutie.45 Allereerst moest de
kieswet geschreven worden. Er werd vastgesteld dat verschillende klassen aan de
verkiezingen van de Majles konden deelnemen: de Qajarprinsen, de religieuze
geestelijken en theologiestudenten, de adel en notabelen, groothandelaren,
landeigenaren met minstens 1000 toman 46 aan eigendom, en tenslotte
zakenmensen met bekendheid in de bazaar. Teheran kreeg zestig zetels in de
Majles en de overige provincies gezamenlijk zesennegentig.47
Na de verkiezingen konden de vertegenwoordigers beginnen met het ontwerpen
van de Iraanse constitutie. Belangrijke punten uit dit ontwerp waren onder andere
het besluit dat de Majles het laatste woord had met betrekking tot beslissingen
over de hoogte van het budget, leningen, verdragen en alle concessies.
Mozaffareddin Sjah tekende en ratificeerde dit ontwerp vijf dagen voor zijn dood.
Zijn zoon en opvolger Mohammad Ali Sjah wilde echter niet als zijn vader maar
als zijn autoritaire grootvader regeren. Bovendien stond hij onder invloed van zijn
premier, Amin-ao-Soltan, die pas terug was gekeerd van een reis naar Japan en
sterk onder de indruk was van het politieke systeem daar. Hij was ervan overtuigd
dat zonder autoritair centraal gezag geen enkele vorm van stabiliteit en groei
mogelijk was.
De vertegenwoordigers in het parlement waren juist de tegenovergestelde mening
toegedaan en wilden de Koninklijke macht zoveel mogelijk beperken. In de
woorden van de historicus Ervand Abrahamian:
His sovereignty was described to be derived not from God but the people: ‘The
sovereignty is a trust confided (as a divine gift) by the people to the person of the King:
His ministers were responsible to parliament only, and could not divest themselves of the
responsibility by pleading verbal or written orders from the monarch. If the National
Assembly shall, by an absolute majority, declare itself dissatisfied with the cabinet or with
one particular minister that cabinet or minister shall resign their or his ministerial
48
functions.

De nieuwe Sjah die zijn macht hierdoor zag afnemen, wilde het ontwerp niet
accepteren en maakte bekend dat hij de voorkeur gaf aan de Duitse constitutie
45
M. Heravi-Khorasani, Tarikhe peydayeshe mashrooteye Iran (Geschiedenis van de oorsprong van
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waarin de keizer zelf alle ministers benoemde en bevel over het leger had. De
tegenvoorstellen van de Sjah zorgden voor volksprotesten in de grote steden. In
Tabriz dreigden de oppositionele politieke leiders met het autonoom verklaren
van de provincie Azerbeidzjan. Premier Amin-ol-Soltan werd vermoord. De Sjah,
geschrokken door de moord op zijn premier en de dreigingen uit Tabriz,
accepteerde uiteindelijk toch de nieuwe constitutie.49
De constitutionalisten, trots op hun succes en nu nog zelfverzekerder, eisten vanaf
dat moment nog meer hervormingen. Hierdoor keerde echter zich een deel van de
geestelijken tegen hen. Religieuze leiders waren bang dat deze koers uiteindelijk
tot een seculiere staat zou leiden. Tegelijkertijd werd in 1907 het verdrag tussen
Groot-Brittannië en Rusland getekend waarin Iran in twee invloedssferen werd
verdeeld. Dit verdrag zorgde voor een enorme demoralisering bij de
constitutionalisten. De welgestelde klasse steunde de Sjah en de armen steunden
de geestelijken, die op hun beurt, bang voor secularisering, ook hun steun aan de
Sjah gaven. De Sjah vond daarom het moment rijp om terug te slaan en gaf zijn
Kozak-brigade de opdracht de Majles te bombarderen.50
De coup van de Sjah was echter van korte duur. Belangrijke geestelijken (de
grootayatollahs) in Najaf en Karbala, die niet op de loonlijst van de Sjah stonden,
keurden de moorden en de aanval op de Majles af. Ook uit de provincies kwamen
protesten op gang. Een burgeroorlog leek nabij. De onrust en door de stakingen in
de bazaars ontstane anarchie brachten het hof in problemen. Vooral het feit dat de
buitenlandse geldschieters geen leningen meer aan de Sjah wilden verstrekken,
zorgde ervoor dat het hof de salarissen van het legerpersoneel niet meer kon
betalen. Tegelijkertijd waren vrijwilligerslegers van de oppositie op weg naar de
hoofdstad. Op dertien juli bereikten ze Teheran. Veel royalisten sloegen op de
vlucht en de Sjah zelf vroeg asiel in de Russische ambassade! De climax was
bereikt. De zoon van de gevluchte Sjah, de twaalfjarige Ahmad Mirza, werd als
de nieuwe koning door de Majles benoemd en de constitutie werd gewijzigd.51
Hoewel na de redding van de constitutie de tweede Majles zeer hoopvol aan zijn
werkzaamheden begon, trad er snel een periode van desintegratie van het land in.
Aanleiding hiervoor was een machtstrijd die de nationale vergadering in twee
kampen verdeelde. Een machtstrijd die oversloeg naar de straten van Teheran en
vervolgens naar de provincies waar ook gewapende stammen met elkaar in
conflict raakten.
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Deze jaren vielen samen met de Eerste Wereldoorlog. De Russen vielen Iran
vanuit het noorden binnen en de Engelsen vanuit het zuiden, maar ook
Ottomaanse troepen en Duitse agenten waren in Iran actief en oefenden in die
chaotische situatie in verschillende regio’s de macht uit. De desintegratie zette
ook na de Eerste Wereldoorlog door. Tegen 1920 hadden zich in de provincies
Azerbeidzjan en Gilan autonome regeringen gevormd, de inheemse stammen in
Koerdistan voerden buiten de regering in Teheran om een eigen beleid. De
Engelsen probeerden bovendien in de provincie Arabistan, in het olierijke zuiden,
een autonome staat te stichten.52
Vier factoren kunnen genoemd worden die voor desintegratie in Iran zorgden.
Ten eerste verhinderden de botsingen in de Majles tussen religieuze gematigden
en seculiere democraten over seculiere hervormingen, het goed functioneren van
de Majles.
Ten tweede had het falen van centraal gezag een toename van onveiligheid in Iran
tot gevolg. De Britten ontleenden hieraan het argument om te interveniëren en ‘de
wegen en handelsroutes voor handelaars veilig te maken’.53
Ten derde zagen de Russen als reactie op de benoeming van de Oostenrijker
Schuster door de Majles (zonder overleg met Rusland en Engeland) als
penningmeester van de douane, die zijn baan heel serieus uitoefende, aanleiding
om de noordelijke provincies aan de Kaspische zee te bezetten. Iran moest de
kosten van de bezetting voor zijn rekening nemen en beloven dat het voortaan
geen buitenlandse adviseurs zou benoemen zonder toestemming van Rusland en
Groot-Brittannië. Zouden deze eisen niet worden nageleefd, dan zouden de
Russische troepen naar Teheran marcheren en de hoofdstad bezetten. De
meerderheid van de parlementariërs in de Majles wilde niet met deze eisen
akkoord gaan en het parlement werd als gevolg hiervan ontbonden. Dus werd de
eerste Majles door binnenlandse oorzaken opgeheven, zo zorgde buitenlandse
druk ervoor dat de tweede Majles zijn periode niet kon uitzitten.
De vierde factor was de Eerste Wereldoorlog. Deze zorgde voor verdere
binnenlandse desintegratie en verzwakking van Iran. De Britten onderhandelden
gedurende deze jaren direct met de stamhoofden en niet met de regering in
Teheran. Zij hadden hun eigen militaire posten in de buurt van belangrijke
handelroutes en controleerden samen met de Belgen de douane.54
Als gevolg van de Russische revolutie van 1917 bemoeide Rusland zich na de
Eerste Wereldoorlog veel minder met de Iraanse aangelegenheden 55 en was
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Groot-Brittannië de enige overgebleven mogendheid in Iran. In 1919 werd de
zeer controversiële Anglo-Persian Agreement getekend waarin onder andere werd
afgesproken dat Iran in ruil voor een lening van ₤ 2.000.000 - Groot-Brittannië
een monopolie zou geven op wapenleveringen aan Iran, militaire trainingen en
oliewinning, ook in de noordelijke provincies die tot 1919 tot de Russische
invloedsfeer behoorden. 56 In Iran werden de ondertekenaars van het verdrag
beschuldigd Iran te verkopen voor ₤ 2.000.000. In de woorden van een
Amerikaanse journalist maakte dit verdrag het volgende duidelijk:
The agreement has deceived nobody. The moment its terms were made public, everybody
recognized that a virtual protectorate over Persia had been established and that the British
Empire had in effect received another extension.57

De periode 1921-25
De Anglo-Persian Agreement zorgde voor een acute politieke crisis in de
hoofdstad. De tijd was rijp voor een coup. En deze staatsgreep vond plaats onder
leiding van de Iraanse kolonel Reza Khan. De coup van 1921 leidde uiteindelijk
tot meer stabiliteit, maar betekende tegelijkertijd de vernietiging van
parlementaire democratische structuren van Iran gedurende de regeerperiode van
de Pahlavi dynastie (1925-1979).
Op 21 februari 1921 pleegde Reza Khan een staatsgreep en liet de Sjah weten dat
het zijn bedoeling was om een revolutie te voorkomen en de monarchie te redden.
Hij verzocht hem Seyed Zia tot premier te benoemen. De Sjah willigde dit
verzoek in en gaf tegelijkertijd Reza Khan de titel van sardar sepah oftewel
leider van het leger. 58 Het eerste besluit van Reza Khan en Seyed Zia op het
gebied van de buitenlandse politiek was het opzeggen van het verdrag met
Engeland uit 1919.59
De periode 1925-41
In 1925 besteeg Reza Khan de troon en riep de Pahlavi-dynastie uit. De nieuwe
orde steunde op drie pilaren: een modern leger, een moderne bureaucratie en een
patronagesysteem. De fundamenten van het moderne Iran werden in deze periode
56
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gelegd. Op autoritaire wijze en onder invloed van Mustafa Kemal en Benito
Mussolini, was Reza Sjah van plan de oude glorie van Perzië te doen herleven.
Voor constitutionalisme was binnen zijn autoritaire systeem geen plaats en de
Majles vervulde gedurende zijn regeerperiode louter een ceremoniële functie.
Hoewel gedurende de regeerperiode van Reza Sjah die gekenmerkt werd door een
sterk centraal gezag, verdere desintegratie een halt werd toegeroepen, maakten
zijn autoritaire stijl en zijn drang naar ‘verwestering’ hem uiteindelijk niet
populair.
De bezetting van Iran door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog betekende
het einde van Reza Sjah als koning, omdat hij en veel van zijn officieren pró
Duitsland waren. Abrahamian schrijft hierover dat:
The Allies invaded not only for the obvious reason of opening a new corridor to Russia,
eliminating German agents, and self guarding oil installations, but also for the less obvious
reason of pre-empting any pro-axis officers who might have been tempted to oust the
unpopular Shah and install a pro-German regime.60

Na de geallieerde invasie in Iran was het Iraanse leger binnen vier dagen
uitgeschakeld. Reza Sjah verliet het land in 1941 en zijn zoon Mohammad-Reza
nam de plaats van zijn vader over. Opnieuw hadden de Britten en de Russen het
voor het zeggen in Iran en opnieuw moest Iran op zoek gaan naar een ‘derde
macht’.
De periode 1941-51
In 1941 werd de autoritair regerende Reza Sjah vervangen door zijn jonge en
onervaren zoon. De macht was niet meer in handen van één persoon, maar werd
verdeeld over verschillende instanties: het hof, de Majles, het kabinet en de
buitenlandse ambassades. Ook de stammen wonnen zoals vroeger weer aan
invloed. 61 De nationale problemen bleven echter hetzelfde. De constitutionele
kwestie waar het om de machtstrijd tussen het hof en de Majles ging, de sociale
kwestie, waar het ging om een strijd tussen de klassen en tegelijkertijd de strijd
met etnische groepen die zich niet wilden onderwerpen aan het centrale gezag uit
Teheran. Het laatste, maar niet minste probleem, was de Anglo-Russische
bezetting van Iran.
Nadat de geallieerden Duitsland hadden verslagen, was duidelijk dat Europa niet
langer het centrum van de wereld was maar de Verenigde Staten van Amerika
60
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(VS). Ook in Iran kwam men tot dit inzicht. De politieke strategie van Iran
veranderde. Niet langer werd Duitsland als de natuurlijke derde macht gezien,
maar de VS.
Het arriveren van Amerikaanse troepen in Iran eind 1942 werd door de Iraniërs
dan ook verwelkomd. De historicus Ramezani vat de Iraanse doelstelling als volgt
samen:
From the Iranian perspective this arrival provided a new opportunity for deepening United
States involvement in Iran, both as a means of countering the adverse effects of the
wartime presence of the Soviet and British forces on Iranian soil and as a measure of
62
insuring the withdrawal of these forces at the end of the war.

Hoewel men snel een alternatief had gevonden voor Duitsland als derde macht,
was het niet mogelijk lang aan dit alternatief vast te houden. De oorzaken
hiervoor hadden met de veranderde wereldorde te maken. In de eerste plaats was
er sprake van dekolonisatie en afname van invloed van Groot-Brittannië als
imperiale macht. Ten tweede ontstond er een bipolair systeem. Vanaf 1945 begon
het dekolonisatieproces. Deze periode viel in Iran samen met de politieke
debatten over de oliekwestie in de Majles en de herziening van de samenwerking
met de Anglo-Iranian Oil Company (AIOC).
De periode 1951-53
Na de val van de regering Mansour in 1950 en daaropvolgende moord op
Generaal Razmara in 1951, beide in verband met de oliekwestie, werd Ala door
de Majles als premier voorgedragen. Hij werd snel geconfronteerd met onrust in
het land en stakingen in de oliesector die georganiseerd waren door de Iraanse
communistische Tudeh partij (Hezbe Tudeh). Ala kondigde hierop een
noodverordening af, maar de rust keerde niet terug.63 Om uit deze impasse te
komen kwamen de vertegenwoordigers in de Majles met het voorstel om
Mohammad Mossadegh, een prominent nationalist met anti-Britse sentimenten
als premier te kiezen en zo werd Mossadegh in mei 1951 premier.
De belangrijkste doelstelling van Mossadegh was de nationalisering van de olieindustrie. Belangrijker dan een economische kosten-batenanalyse was de
psychologische impact van de nationalisering voor Mossadegh de
doorslaggevende factor. In zijn eigen woorden kwam dit beleid op het volgende
neer:
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I believe more in the moral aspect of nationalization of the oil industry. Assuming that we
could not extract and sell as much oil as the company we should be able under any
circumstances to satisfy domestic consumption and secure the equivalent of the current
revenues received from the company; the remaining oil should stay in the ground until the
future generation could better benefit from it. The Iranian people have not so far benefited
from the efficient management of the company; the oil revenues have been expanded in a
way that has profited either the foreigners or those Iranians who have been the stooges of
64
the company and the enemy of Iran.

In mei 1951 werd de olie-industrie genationaliseerd. Doel van Mossadegh was het
tegen elkaar uitspelen van grootmachten. Hij wilde aan Groot-Brittannië noch aan
de Sovjet-Unie concessies doen. Ook de VS waren zeer bezorgd over de gevolgen
van deze nieuwe koers. De VS maakten zich om vier redenen ernstig ongerust
over de ontwikkelingen in Iran. Ten eerste zou een breuk in de relatie tussen
Engeland en Iran een eind maken aan de toevoer van olie naar de partners van de
VS in West-Europa. Ten tweede zou nationalisering een slecht voorbeeld zijn
voor andere landen in de Perzische Golfregio waar de VS zelf enorme belangen
had. Ten derde zou het vertrek van Groot-Brittannië uit de regio voor een
machtsvacuüm zorgen met als gevolg instabiliteit en ten slotte, waarschijnlijk de
meest ernstige zorg van de VS, was er de vrees voor een toename van de invloed
van de communistische partij in Iran en een mogelijke communistische coup.
Door de exportstop van aardolie was de regering immers zijn belangrijkste bron
van inkomsten kwijt met een dramatische verslechtering van de economische
situatie als gevolg.65
Het gevolg was een door de geheime diensten van de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk gesteunde militaire coup. 66 Op negentien augustus 1953
werd onder leiding van (de latere) generaal Zahedi de residentie van Mossadegh
door tanks omsingeld en werden de premier, zijn ministers en de officieren die
hem steunden gearresteerd. Ook werden de leiders van de Iraanse
communistische partij gevangen genomen. De Sjah, die een paar dagen ervoor
naar Bagdad was gevlucht, keerde terug en regeerde vanaf dat moment met harde
hand.
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De periode 1953-79
Vanaf 1953 versterkte de Sjah zijn bondgenootschap met het Westen, in het
bijzonder met de VS.67 Hoewel de bilaterale betrekkingen tussen Iran en de VS
tot eind jaren vijftig vooral economisch van aard waren zorgden een paar
regionale ontwikkelingen ervoor dat de militaire samenwerking tussen Iran en
Amerika nieuwe vormen aannam. De staatsgreep van Nasser in Egypte in 1952
en de omwentelingen in Irak in 1958, beide gesteund door Moskou, zorgden
ervoor dat binnen het raamwerk van de Eisenhowerdoctrine militaire en
economische samenwerking tussen Iran en de VS geïntensiveerd werd.68
Vanaf eind jaren zestig tot de Iraanse Revolutie werd het zogenaamde
‘onafhankelijke nationale buitenlandse beleid’ (siyasate kharejeye mostaghelle
melli) gevoerd. Deze werd mogelijk door de détente in de internationale politiek,
maar zeker ook door de oliecrisis van begin jaren zeventig en de prijsstijging van
ruwe olie. Hierdoor veranderde olie in een ‘wapen’ dat als politiek
machtsinstrument kon worden ingezet hetgeen de Sjah meer manoeuvreerruimte
bood.
Duitse Iranpolitiek: Het politieke beleid
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De assertieve Duitse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten en ten aanzien
van Iran in het bijzonder na Bismarck tot aan de Eerste Wereldoorlog had
paradoxale gevolgen. Een van de resultaten van de meer zelfbewuste Duitse
politiek in de Midden-Oosten-regio was het tussen Groot-Brittannië en Rusland
gesloten verdrag van 1907 waarin deze twee staten Iran in twee invloedsferen
verdeelden met een neutrale zone in het midden rondom de provincie Teheran.
Ook het verdrag tussen Duitsland en Rusland in 1911, waarin afspraken werden
gemaakt over de bouw van spoorwegen in Iran en een mogelijke verbinding
67
Na de val van Mossadegh en de terugkeer van de Sjah kwam de macht weer in handen van de
monarch. Hij wilde ervoor zorgen dat een tweede Mossadegh niet meer zou opstaan. Om deze reden
wenste hij een sterke binnenlandse veiligheidsdienst in het leven te roepen. Hiernaast werd de conditio
sine qua non van de Iraanse nationale en internationale veiligheid een sterk en modern leger. Om dit
doel te bereiken zag de Sjah graag een bondgenootschap met de VS tot stand komen. De VS moesten
de rol van Duitsland als derde macht overnemen. Meer over de betrekkingen tussen Iran en de VS en
de verschillende verdragen zie: Ramezani, 253-85.
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hiervan met de Berlijn-Bagdad-lijn bracht voor het Keizerrijk geen directe
voordelen met zich mee.70 Het is opmerkelijk dat de Duitsers zijn overgegaan tot
het tekenen van dit verdrag omdat het vanuit de Duitse Iranpolitiek gezien,
politiek en economisch niet doelmatig was. In het verdrag beloofde Duitsland
Rusland zelf geen spoorweg aan te leggen in Iran die de Berlijn-Bagdad-lijn via
Kazemeyn (in het huidige Irak) met Teheran zou verbinden. Mocht men overgaan
tot het besluit om deze spoorwegverbinding aan te leggen, dan zouden de Russen
dat doen. Volgens de historicus Martin tekende Duitsland het verdrag in ruil voor
Russische steun tijdens de Marokko-crisis.71
Dit verdrag had negatieve gevolgen voor de beeldvorming over Duitsland bij de
Iraniërs. Het Keizerrijk kon pas vanaf 1914 weer op meer sympathie rekenen in
Iran. De reden hiervan was dat Duitsland in oorlog was geraakt met de meest
gehate landen in Iran: Rusland en Groot- Brittannië.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verklaarde Iran zich neutraal. Op
Ottomaans initiatief had de Duitse militaire leiding plannen ontwikkeld om de
Afghaanse Emir over te halen India aan te vallen.72 Deze plannen leidden tot een
Duitse militaire missie naar Afghanistan via Iran. De Duitsers probeerden ook de
nationaal-democratische oppositiebeweging in Iran (waarvan de meeste leiders in
Duitsland gestudeerd hadden) te bewapenen. Deze actie had een serie succesvolle
aanvallen op met name de Britse troepen in Zuid-Iran tot gevolg. Zo werd Iran als
oorlogsfront voor de Duitsers belangrijk:
Owing to its military and political weakness Persia was, in the beginning not considered a
worthwhile place for action, but it gained attention as a bridge to Afghanistan which had to
73
be secured.

Als gevolg van Duitse activiteiten in Iran en de machteloosheid van de Sjah om
de Duitsers uit Iran te verdrijven en de oppositie die met hen samenwerkte de kop
in te drukken, werd Iran in 1915 door de Russen en de Engelsen bezet. 74 De
geallieerden maakten daarmee een eind aan de Duitse activiteiten in Iran.
Na de Oktoberrevolutie in 1917 in Rusland trokken de Russische troepen zich
terug uit Iran en verklaarde Rusland bovendien het Russisch-Engelse verdrag uit
1907 nietig. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918) waren de Duitsers
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uit Iran verdreven en hadden de Russen zich vrijwillig uit Iran teruggetrokken. De
enige overgebleven macht in Iran was Groot-Brittannië. De verhouding tussen de
aanwezige mogendheden in Iran was dus in 1918 in het voordeel van de Engelsen
beslecht.
Gedurende de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog waren er geen officiële
diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en Iran.75 Na de staatsgreep van Reza
Khan in 1921, in een periode waarin de Russen zich weer begonnen te mengen in
Iraanse aangelegenheden, ondernam de regering weer actie om toenadering te
zoeken tot een derde macht.
In 1921 ging op Iraans initiatief de Duitse ambassade in Teheran weer open. De
Weltpolitik van Duitsland van vóór de oorlog had tot niets anders geleid dan
wantrouwen bij Groot-Brittannië. Wilden de Duitsers weer actief politiek
bedrijven in Iran, dan moest deze heel bescheiden en voorzichtig op gang komen.
Aan de Engelse belangen mocht in geen geval schade worden toegebracht. Vanuit
het Auswärtiges Amt werd de Duitse ambassadeur in Teheran dan ook het
volgende meegedeeld:
Eine von deutscher Seite gegen England gerichtete politische Betätigung in Persien, noch
dazu im Verein mit der russischen Sowjet-Regierung, muß zurzeit als höchst unerwünscht
angesehen werden. Ein deutsches Zusammenarbeiten mit der Sowjet-Regierung in Persien
würde die englische Regierung in ihrem Verdacht, dass wir noch jetzt umstürzlerische
76
Bestrebungen im Nahen Osten fördern, mit recht bestärken.

De Iraniërs echter drongen aan op Duitse participatie in economische activiteiten
in Iran. Maar Duitsland bleef, niet uit desinteresse, maar uit voorzichtigheid, in de
eerste jaren na de oorlog de Iraanse verzoeken afwijzen. 77 Zo werden de
voorstellen afgewezen om olie in de Kaspische zee te exploiteren, een spoorweg
tussen Teheran en Tabriz aan te leggen en deel te nemen aan andere projecten.78
Deze voorzichtige politiek om vertrouwen te winnen bij de Engelsen had effect.
In een memorandum aan het Foreign Office schreef de Britse attaché Lingemann:
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What can Germany want in and with Persia? One should be able to whitewash her of any
sinister political interest. The character of her penetration must be essentially economic
[…] Viewed from this angle the German bogey is divested of much of that fearsomeness
which seems to keep a number of Americans and French in Tehran awake at night.79

Zowel de Duitsers als de Iraniërs werden zich bewust van de veranderde houding
van Groot-Brittannië ten aanzien van Duitse activiteiten in Iran. Zo konden de
economische betrekkingen tussen Duitsland en Iran geïntensiveerd worden. Er
werd een serie verdragen tussen de twee landen gesloten80 en Duitsland besloot
eindelijk in 1923, de door Iran in 1913 bestelde wapens te leveren.81
De politicoloog en voormalig Amerikaanse diplomaat George Lenczowski heeft
in dit verband enigszins overdreven van een Duits meesterplan gesproken:
One is tempted to see a sort of meticulous method or master plan pursued by Germany in
the Middle East. This plan […] may be briefly described in the following manner: ‘First,
prepare the way by dominating the transport system; second, use it for your capital
investments and flow of goods; third, with the economic situation well in your grip, gain
82
political influence, fourth, absorb the country within your military sphere.

Dit betoog waarin Duitsland verdacht wordt een hegemoniale positie in Iran na te
streven, is niet juist. Bovendien mag men niet vergeten dat het Iran is geweest dat
Duitsland aanmoedigde in Iran te investeren om zo de grootmachten tegen elkaar
uit te spelen. En ook het feit dat net als in de periode vóór 1914, Rusland en
Engeland, in de context van de Russisch-Engelse rivaliteit, liever Duitsland
economische contracten gunden dan de ander. De Iraanse strategie van Duitsland
als derde macht was gedurende deze periode relatief succesvol.
De Duitse macht bestond gedurende de Weimar-periode vooral uit economische
macht en hiervan maakte Duitsland richting Iran ook gebruik. De intensivering
van economische betrekkingen tussen de twee landen zorgde vervolgens ook voor
een versterking van de politieke betrekkingen.
In 1925 besteeg Reza Khan de troon en riep de Pahlavi-dynastie uit. De nieuwe
koning wilde Iran in snel tempo moderniseren en zijn wens vormde een basis
voor nog hechtere economische samenwerking tussen Duitsland en Iran. Reza
Sjah regeerde autoritair. Een deel van de Iraanse oppositie tegen hem had zich in
Duitsland gevestigd. Deze oppositiegroep bestond voornamelijk uit linkse
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studenten die door Moskou gesteund werden.83 In hun partijblad Setareye Sorkh
(rode ster) dat in Duitsland werd gedrukt om vervolgens naar Iran verscheept te
worden, werd scherpe kritiek geleverd op de Sjah. Hoewel de Iraanse autoriteiten
Duitsland verzochten om deze activiteiten tegen te gaan, werd deze wens door de
Duitsers niet ingewilligd met het argument dat in de Weimarrepubliek het
principe van vrijheid van meningsuiting gold. Ook in de Duitse pers werd vaak
kritiek geleverd op de regeerstijl van de Sjah. Deze publicaties84 namen in 1931
zulke ongekende vormen aan dat de Iraanse autoriteiten overwogen de
diplomatieke betrekkingen met Duitsland te verbreken.85 Het verschijnen van een
kritisch artikel was hiervoor de aanleiding. In het artikel in de Münchner
Illustrierte Zeitung getiteld ‘Der Kaiser ohne Herkunft’ werd niet alleen scherpe
kritiek geleverd op de binnenlandse politiek van Reza Sjah maar werd hij ook
persoonlijk aangevallen. Hij werd bestempeld als een man zonder wortels en zou
niet waardig genoeg zijn om zich de Sjah van Perzië te mogen noemen. De
reactie van de monarch liet niet lang op zich wachten:
Am 19. Oktober 1931 gab er (Reza Sjah) den Auftrag die persischen Interessen in
Deutschland der italienischen Gesandtschaft in Berlin zu überbringen. Der Shah weigerte
sich auch, Wipert von Blücher zu empfangen und sein Beglaubigungsschreiben
86
entgegenzunehmen.

Wat hierna gebeurde is opvallend; onder druk van het Auswärtiges Amt en de
Duitse industriële firma’s die in Iran actief waren, werd in een mum van tijd de
Duitse regering onder druk gezet om iets aan deze onwenselijke situatie te doen.
Hirschfeld beschrijft de gevolgen van deze overleggen als volgt:
Am 21. Oktober wurde nach einer Besprechung zwischen Mitgliedern des Auswärtigen
Amtes und dem preußischen Innenminister Carl Severing der persische Herausgeber des
Peykar, Morteza Alavi, aus Preußen ausgewiesen. Am 24. Oktober wurde die Zeitung
Peykar schließlich verboten. Nachdem diese Schritte den Persern mitgeteilt worden waren,
wurde die Abberufung der persischen Gesandtschaft in Berlin am 25. Oktober rückgängig
gemacht, und Wipert von Blücher erhielt die Erlaubnis, am 1. November 1931 sein
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Beglaubigungsschreiben dem Shah zu überreichen.
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Het is frappant hoe snel de Duitse regering aan de Iraanse eisen toegaf, namelijk
binnen één week. Dit is een duidelijk bewijs dat het bewaren van stabiliteit in het
economische verkeer tussen Duitsland en Iran de doorslaggevende factor was.
Waar de Duitsers eerder de links georiënteerde publicaties verdedigden met het
argument dat het om vrijheid van meningsuiting ging, veranderden ze van
opvatting toen Iran dreigde de betrekkingen met Duitsland te beëindigen.
Gedurende de Weimarperiode was de Duitse Iranpolitiek vooral een economische
politiek. Er was verder geen sprake van een duidelijk geformuleerde politieke
strategie ten aanzien van Iran. Het enige motief was het bewaren van goede
economische betrekkingen met Iran zonder de Engelse en de Sovjetbelangen te
schaden.
Met het aan de macht komen van de Nazi’s veranderde ook de Duitse
Iranpolitiek. Hoewel de breed gedeelde mening van de onderzoekers ervan
uitgaat dat ook de Nazi’s de lijn van de continuïteit uit de Weimarperiode
voortzetten, 88 zal hier aannemelijk worden gemaakt dat de Duitse Iranpolitiek
gedurende de jaren waarin Hitler aan het hoofd van de Duitse regering stond, niet
alleen de retoriek van politici veranderde maar ook inhoudelijk in vergelijking
met de jaren 1918-1933.
Hitler had in het begin geen duidelijke ideeën over een Duitse Iranpolitiek. In zijn
boek Mein Kampf komt Iran niet voor en het is pas in 1934 dat de Nazis een
buitenlands beleid ontwikkelden waarin ook Iran een rol toegedeeld kreeg. Het
brein hierachter was Alfred Rosenberg, hoofd van het Außenpolitisches Amt der
NSDAP. Rosenberg was van plan om de landen in de Balkan en Azië in een Duits
kamp op te nemen en een blok van landen te vormen die de Sovjet-Unie in
bedwang konden houden. Zo zou er in zijn eigen woorden een cordon sanitaire
om de Sovjet-Unie ontstaan.89
Tegen deze achtergrond nam de Duitse interesse in Iran toe. Hierbij werd nauw
samengewerkt met Goebbels’ Ministerie van Propaganda. Hirschfeld schrijft in
dit verband:
Auch das Propagandaministerium wurde in die deutsch-iranischen Beziehungen verwickelt
[...] Eine Zeitung im Iran, der Irane-e Bastan, wurde vom Ministerium Goebbels finanziell
unterstützt. Die deutschen Zeitungen nahmen größeres Interesse am Iran; sie
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veröffentlichten Artikel, in denen sie den Iranern ihr Lob aussprachen und die
>>gemeinsamen deutsch-iranischen Blutsbande<< hervorhoben.90

Vanaf 1934 hebben we met een totaal ander Duits beleid ten aanzien van Iran te
maken. Er is duidelijk sprake van een gepolitiseerd en geïdeologiseerd
buitenlands beleid. Was gedurende de Weimarperiode de economie (mits het
geen Engelse en Sovjet belangen schaadde) de bepalende factor in de Duitse
Iranpolitiek, vanaf 1934 hebben we duidelijk, naast de economische determinant
met politieke doelstellingen te maken.
Ook Reza Sjah verwelkomde de nieuwe Duitse politiek. Hij was in 1934 op
staatsbezoek in Turkije en was onder de indruk geraakt van de Duits-Turkse
betrekkingen en zag graag een intensivering van de Duits-Iraanse relaties. Heel
symbolisch liet de Sjah als een vriendschappelijke daad op 20 maart 1935 via de
Iraanse ambassade in Berlijn het nieuws bekendmaken dat hij Perzië in Iran had
veranderd, wat letterlijk het land van de Ariërs betekent.91 Ook het besluit om het
nieuws via de Iraanse ambassade in Berlijn bekend te maken, was bedoeld als een
vriendschappelijk gebaar tegenover Nazi-Duitsland.
Uit deze toenaderingspogingen kan niet geconcludeerd worden dat de politieke
betrekkingen tussen Iran en Duitsland een strategische dimensie kregen.
Strategisch hadden beide landen andere prioriteiten en zagen een toenadering tot
elkaar slechts als een politiek middel voor het bereiken van eigen doelen. Voor
Duitsland was het isoleren van de Sovjet-Unie het belangrijkste doel; voor Iran
maakte een toenadering tot Duitsland het mogelijk om via samenwerking op
economisch terrein en daarbij gebruik makend van Duits kapitaal en technische
kennis het land sneller te moderniseren. Dat Duitsland inderdaad bereid was Iran
bij zijn economische moderniseringsplannen te helpen versterkte ook het
positieve beeld van Duitsers bij de Iraniërs.
Ook kan er niet van een ideologisch bondgenootschap tussen de twee landen
worden gesproken. Wat het antisemitisme van Nazi-Duitsland betreft heeft Iran
bijvoorbeeld Duitse joodse specialisten vanaf de invoering van de rassenwetten
van Neurenberg in 1935 naar Iran gehaald en in dienst genomen.92 Duitsland op
zijn beurt gebruikte Iran in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog (samen
met andere landen) als lokmiddel voor een alliantie met de Sovjet-Unie. Dit blijkt
uit de gesprekken tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Sovjet-Unie
Vyacheslav Molotov en zijn Duitse collega Joachim von Ribbentrop. De Sovjets
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gingen met dit voorstel niet akkoord. Hadden ze dat gedaan, dan was Iran in zijn
geheel tot de Sovjet-invloedssfeer gaan behoren.93
In de Tweede Wereldoorlog kwam de Iraanse Sjah in een zeer lastige situatie
terecht. Iran verklaarde zich al vanaf het begin van de uitbraak van de oorlog
neutraal. Het land wilde goede economische betrekkingen met Duitsland
onderhouden. Tegelijkertijd mochten deze betrekkingen de geallieerden geen
aanleiding geven Iran te bezetten. De Duitsers steunden de Iraanse neutraliteit
maar de Engelsen en vanaf 1941 ook de Sovjets keerden zich tegen een Iraanse
neutraliteitspolitiek.94 De geallieerden verzochten op 29 juli 1941 de Sjah om de
Duitsers het land uit te zetten. De Sjah echter wist op dat moment niet welke
partij de oorlog uiteindelijk zou gaan winnen. Hij gaf geen gehoor aan het Britse
verzoek met het argument dat de in Iran aanwezige Duitsers, technici waren die in
Iraanse fabrieken werkten. Volgens de Engelsen waren de in Iran aanwezige
Duitsers spionnen.
Hoewel de geallieerden met dit argument de bezetting van Iran probeerden te
rechtvaardigen, weten we achteraf dat een beslissing om Iran te bezetten niets met
de aanwezigheid van de Duitsers te maken had. Vanwege de Duitse, Italiaanse en
Japanse controle over alle toevoerroutes naar de Sovjet-Unie was Iran het enige
land van waaraf de geallieerden goederen en wapens aan Sovjet-Unie konden
leveren. Controle over Iran was hierom van groot strategisch belang.95
Op 25 augustus 1941 vielen de Engelse troepen en de Sovjets gelijktijdig Iran
binnen. De historicus Lenczowski is van mening dat Reza Sjah vanwege zijn proDuitse houding door de Engelsen is afgezet. 96 Deze stelling mist elke grond,
aangezien Reza Sjah geen pro-Duits beleid voerde maar slechts om economische
redenen goede relaties met Duitsland onderhield. 97 De politieke betrekkingen
tussen de twee landen waren niet strategisch maar louter zakelijk van aard.
De Duitsers werden na de bezetting van Iran voor een deel door de geallieerden
gevangen genomen en een deel verliet zelf het land. De diplomatieke
betrekkingen tussen Iran en Duitsland werden na de bezetting van Iran verbroken.
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Duitsland bleef echter door middel van propaganda proberen Iraniërs in opstand
te laten komen tegen de bezetters. Iran moest echter, onder druk van de
geallieerden op 9 september 1943 Duitsland de oorlog te verklaren. De Duitse
diplomatieke dienst bleef echter niet stilzitten. Er werden op het Auswärtiges Amt
propagandageschriften geproduceerd die in Iran moesten worden verspreid:
Standardthesen für den IRAN
12.10.1943
1. England spielt mit dem Schicksal der orientalischen Völker.
2. England raubt das Öl des Iran.
3. Die Sowjetunion und England haben Iran geknechtet, die Bevölkerung
furchtbaren Willkürakten der Besatzungstruppen preisgegeben und Hungersnot
ins Land gebracht.
4. An dem Unglück und der Schmach, die jetzt über den Iran und sein stolzes Volk
gekommen sind, ist allein das schwächliche Verhalten der iranischen Regierung
schuld, die es nicht verstanden haben, das iranische Volk vor dem begehrlichen
Zugriff Englands und der Sowjetunion zu schützen und die nunmehr auch der
zunehmenden Bolschewisierung des Landes tatenlos zusehen. Auch die
gegenwärtige Regierung ist ein willfähriges Werkzeug der Bolschewisten. Die
letzten Vertreter des iranischen Nationalgefühls sind aus der Neuen Regierung
ausgeschaltet worden. Dafür sind in ihr bezeichnenderweise Juden und
Judengenossen um so zahlreicher vertreten.
5. Iran muss seine alte führende Stellung im mittleren Osten und seine völlige
politische Unabhängigkeit zurückgewinnen. Dies kann nur geschehen, indem das
iranische Volk sich gegen jede Vertreterregierung wendet und die fremden
98
Eindringlinge aus dem Lande heraus wirft.

Deze propagandageschriften waren niet effectief. In de eerste plaats werden er
alleen problemen aangekaart en geen remedies genoemd waar de Duitse rol van
betekenis kon zijn voor de verbetering van de situatie in het voordeel van Iran. Ze
riepen alleen op tot opstand van het volk. Ten tweede vallen bij de vierde stelling
de antisemitische uitlatingen op. Het is opmerkelijk hoe onwetend de Duitse
propagandamachine hier te werk is gegaan, aangezien in Iran antisemitisme in
een dergelijke vorm nooit was voorgekomen. Tenslotte was er geen rekening
gehouden met het feit dat Iran, nadat Reza Sjah het land had verlaten, zich in een
zwakke en uitzichtloze situatie bevond en dat de nieuwe jonge koning niet de
competentie had om onafhankelijk van de geallieerden te handelen, iets dat door
Mohammad Reza Sjah zelf ook is toegegeven.99
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Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de betrekkingen tussen Iran en WestDuitsland zeer snel op gang. Aangezien West-Duitsland een bezet land was en
geen onafhankelijke politiek kon voeren, werden er door het geallieerde militaire
bestuur namens West-Duitsland begin 1949 twee handelsverdragen met Iran
gesloten.100 Hierin werd afgesproken dat om de betrekkingen te herstarten beide
landen voor het vaste bedrag van 15,5 miljoen Amerikaanse dollars handel met
elkaar mochten drijven. Duitsland zou voor dit bedrag chemische producten en
machines naar Iran exporteren en Iran zou voor hetzelfde bedrag agrarische
producten naar Duitsland exporteren.101
De jaren 1949 - 1955 vielen samen met het eerste zevenjarige moderniseringsplan
van Iran. Mohammad Reza Sjah wilde met alle geïndustrialiseerde landen
samenwerken en zag voor Duitsland ook een plaats binnen zijn
ontwikkelingsbeleid weggelegd.102 Hoewel het eerste zevenjarenplan als gevolg
van de nationalisering van de olie-industrie, en de problemen die daardoor
ontstonden, niet gerealiseerd werd, had nationalisering op lange termijn tot
gevolg dat Iran over aanzienlijk meer financiële middelen kon beschikken om
zijn ontwikkelingsplan te realiseren. 103 Opvallend is dat waar in 1918 de
betrekkingen tussen Duitsland en Iran zeer moeizaam op gang kwamen, dat dat
na 1945 veel eenvoudiger verliep. Een verklaring hiervoor is terug te vinden in de
akten van het Bundesarchiv in Koblenz. Politieke redenen voor economische
samenwerking met Iran wogen veel zwaarder dan de economische logica ervan.
Iran (en ook Turkije) mochten in geen geval in satellietlanden van de Sovjet-Unie
veranderen.104
De toegenomen handel tussen Duitsland en Iran maakte de weg vrij voor het
intensiveren van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. In 1953
heropende de Bondsrepubliek zijn ambassade in Teheran en Iran opende in 1955
een ambassade in Keulen. De diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen
bereikten in 1955 met een bezoek van de Sjah aan Duitsland een hoogtepunt. Het
was voor het eerst sinds 1873 dat een Iraanse koning Duitsland bezocht. Als
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antwoord hierop bezocht Bondskanselier Adenauer in 1957 Iran,105 gevolgd door
een reis van zijn minister van Economische zaken Ludwig Erhard. 106 Ook
Bondspresident Heinrich Lübke maakte in 1963 een reis naar Iran.107
Voor Duitsland was de Iranpolitiek politiek strategisch van belang, en wogen
economische overwegingen minder zwaar. 108 Het onderhouden van goede
betrekkingen met Iran paste binnen de grand strategy van de VS en de NAVO om
Iran buiten de invloedssfeer van de Sovjet-Unie te houden. De Sovjets waren
vanaf 1952 samenwerkingsverbanden met ontwikkelingslanden en dus ook met
Iran aangegaan. Iran mocht echter van de VS in geen geval in de Sovjetinvloedssfeer vallen. 109 In een geheim rapport van het Ministerie van
Economische Zaken aan Bondskanselier Adenauer over de politieke strategische
redenen van economische samenwerking met landen als Iran, lezen we:
Politisch sind die freien Völker des Westens daran interessiert, dass der Kommunismus
sich in diesen Gebieten nicht weiter ausbreitet. Denn wenn es ihm gelingt, die
Arbeitskräfte und das Wirtschaftspotential vieler der jetzt unabhängigen
entwicklungsbedürftigen Länder für sich zu organisieren, so wären die Auswirkungen auf
die Sicherheit der westlichen Länder und auf das Vertrauen in die politische
110
Zusammenarbeit von ernster Bedeutung.

Een paar pagina’s verder in dit recentelijk vrijgegeven rapport wordt het des te
meer duidelijk waarom de Bondsrepubliek met Iran op economisch terrein
samenwerkte:
Unser allgemeines Ziel ist es, durch sichtbare Mitarbeit an der Erschließung der
entwicklungsbedürftigen Gebiete und an der Hebung ihres Lebensstandards die
Entwickelung dieser Länder zu unterstützen und einem einseitigen russischen Vordringen
111
in diesen Räumen zu begegnen.

Ook het feit dat de Duitse minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard,
akkoord ging met het verzoek van de Sjah aan Duitsland om staalfabrieken in
Iran te bouwen, moet in overeenstemming met het antisovjet beleid van de
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NAVO-lidstaten worden gezien. 112 Deze voorbeelden tonen dat de Duitse
Iranpolitiek geen, economisch gezien, liberale inslag had maar veleer een
onderdeel van een bredere politiek realistische strategie gericht tegen de SovjetUnie was.
De Duitse Iranpolitiek van de jaren vijftig en zestig had nog een andere politieke
doelstelling. Uit een in 2009 vrijgegeven document van het Auswärtiges Amt uit
1964 wordt duidelijk waarom het onderhouden van goede betrekkingen met Iran
belangrijk was. Iran had de DDR tot dan toe niet erkend en dat moest wat de
Bondsrepubliek betreft ook zo blijven. In een brief aan de nieuwe Duitse
ambassadeur in Iran (Dr. Franz-Josef Bach) werden de richtlijnen van de Duitse
Iranpolitiek uiteengezet. In de volgende lange, maar illustratieve passage uit die
brief wordt de essentie van de Duitse Iranpolitiek in de jaren vijftig en zestig van
de twintigste eeuw duidelijk:
Sie vertreten die Bundesrepublik in einem Land, mit dem uns traditionell ein besonderes
freundschaftliches Verhältnis verbindet. Die beiderseitigen Beziehungen haben sich auch
nach dem Krieg wieder erfreulich entwickelt und sind heute in politischer, wirtschaftlicher,
wie kultureller Hinsicht gut.
Ihre Aufgabe wird es sein, diese Beziehungen weiter zu pflegen und zu fördern. Ihr
Hauptziel muss dabei bleiben, uns weiterhin die Unterstützung der Regierung für unsere
Deutschlandpolitik und unser Alleinvertretungsrecht zu sichern. Ich fasse deshalb im
folgenden die Grundtatsachen unserer außenpolitischen Position noch einmal kurz
zusammen.
Die Deutschlandfrage ist noch immer ungelöst. Während die Bevölkerung der
Bundesrepublik ihr politischen Schicksal selbst bestimmen kann, ist in dem sowjetischen
Einflussbereich lebenden Volksteil die Ausübung des Selbstbestimmungsrecht versagt. Die
Sowjetunion ist entschlossen, ihr deutsches Faustpfand nicht nur in der Hand zu behalten,
sondern aus ihm einen Vorposten für die Expansion des kommunistischen
Gesellschaftssystems zu machen. […] Die Iranische Regierung gehört zu den wenigen
Ländern des Nahostbereichs, die bisher keinerlei Beziehungen zur Sowjetzone
aufgenommen haben. Diese ist jedoch generell in den Entwicklungsländern, teils offen
teils auf Umwegen, immer nachdrücklicher darum bemüht, ihrer völkerrechtlichen
Anerkennung näher zu kommen. Ich bitte Sie daher, mit besonderer Sorgfalt bei den
amtlichen Stellen Ihres Gastlandes und in seiner Öffentlichkeit das Verständnis dafür wach
zu halten, dass es sich hierbei um die entscheidende Lebensfrage des deutschen Volkes
handelt.
Im Übrigen haben wir im Nahostraum keine spezifischen politischen Ambitionen oder
Interessen. Es ist weder unsere Sache, uns in die inneren Verhältnisse der Nahoststaaten
einzumischen, noch in die inneren Verhältnisse zwischen ihnen Partei zu ergreifen. Wir
112
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begrüßen jede Entwickelung, die dem Wohlergehen und dem Fortschritt dieser Länder
dient, da wir in ihrer politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit die beste Garantie
dafür sehen, dass sie nicht in den Sog des kommunistischen Machtbereichs geraten.113

Vanaf 1965 zien we daarom een intensivering van de Duits-Iraanse betrekkingen.
Deze werd verder versterkt tegen de achtergrond van Duits-Israëlische
betrekkingen. De groeiende Duits-Israëlische betrekkingen hadden de relaties
tussen Duitsland en de Arabische landen in het Midden-Oosten schade
toegebracht. Iran was in deze periode het enige land in het Midden-Oosten dat
olie naar de Bondsrepubliek, maar ook naar Israël exporteerde. De samenwerking
kreeg daarom ook steeds meer een militaire dimensie. Iran bestelde bij Duitsland
zelfs onderzeeërs waardoor Iran samen met Israël de enige landen in het MiddenOosten waren die over onderzeeërs beschikten.114 De verkoop van onderzeeërs
kan als een indicator van hechte betrekkingen tussen Duitsland en Iran worden
gezien, aangezien duikboten zeer geavanceerde en militair strategische wapens
waren. Landen die duikboten produceerden verkochten deze alleen aan trouwe
partners.115
Duitsland heeft gedurende de jaren zestig zeer nauwlettend de Europapolitiek van
de Sjah gevolgd. Bonn wilde in geen geval dat Iran de DDR zou erkennen. In dit
verband had het zelfs informanten in dienst genomen die de Duitse autoriteiten
moesten informeren hoe men in Teheran over de erkenning van de DDR dacht.
Een van deze informanten die als journalist werkzaam was voor het Iraanse
Engelstalige tijdschrift Echo of Iran was op uitnodiging van de DDR (samen met
andere journalisten uit ontwikkelingslanden) in Berlijn om Ulbricht te
interviewen. Alvorens er wordt ingegaan op zijn berichtgeving aan het AA in
Bonn, is het belangrijk om een fragment uit het interview weer te geven dat op 23
oktober 1966 in de Echo of Iran verscheen, onder de kop ‘interview with Herr
Walter Ulbricht, President of East Germany and Secretary General of the United
Socialist Party of Germany’:
Q. What are the possibilities of establishing relations between Iran and East-Germany,
without prejudicing Iran’s relations with the West, particularly with Federal Germany?
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A. The possibilities are extensive. A major step would be taken if Iran accepts the
existence of two Germany’s. In that case, some sort of relations, not necessarily formal
diplomatic relations, can be developed.
Q. One impediment on such a step is the existence and activity in East Germany of certain
political groups hostile to the Iranian Government. These groups evidently enjoy full
freedom of action here and the support of the Government. What can be done about that?
A. The solution is quite easy. All that is required is a first meeting between the
representatives of the two governments. All these problems would then be solved
immediately and to the mutual satisfaction of both sides.
Q. What kind of relations could then be developed?
A. The kind of relations that already exist between East Germany and some other
countries whose position is similar to that of Iran, particularly in the field of trade. Under
the existing conditions, the trade volume between the two countries is very negligible.
They could be increased by many folds. East Germany can especially be a costumer of
Iranian oil. Also, being one of the then leading industrial nations of the world, East
Germany can meet a considerable portion of Iran’s needs under its development plans. All
we expect is a hint so that we can send a delegation to Iran for negotiations in this field.116

In een serie door het Auswärtiges Amt in 2010 vrijgegeven documenten is dit
interview met het rapport van de Iraanse informant aan de Duitse ambassade in
Teheran samengevoegd. De ambassade in Teheran rapporteerde vervolgens Bonn
over de informant (de journalist Jahangir Behrouz), ook bekend als PrL3:
Nach seiner Darstellung hat er die Genehmigung der Ausreise erst zum letztmöglichen
Termin kurz vor der Eröffnung des Kongresses der ‚Demokratischen Journalisten’ von der
iranischen Regierung erhalten. Er wurde in Ostberlin besonders liebenswürdig
aufgenommen. Bei einem Defilee vor Ulbricht und Stoph anlässlich eines Banketts für die
kommunistische Journalistenvereinigung wurde PrL3 an zweiter Stelle an der
nordvietnameischen Delegation vorgestellt. Ulbricht unterhielt sich etwa sieben Minuten
lang mit ihm und gab dabei das aus der Berichterstattung der Botschaft bekannte
Interview. Am folgenden Tage wurde er zum stellvertretenden Außenminister Dr. Weiss
und Professor Norden gebeten. […] Weiss habe ebenso wie Professor Norden, der ihn
ebenfalls empfing, einen vorzüglichen, ganz unkommunistischen Eindruck auf ihn
gemacht. Beide hätten ihm gegenüber erwähnt, dass ihnen die Aktivität der iranischen
Tudeh-Leute in Ostberlin und Leipzig, insbesondere der Sender Peyke Iran, nicht
angenehm sei. Man werde in Iran bemerkt haben, dass die Sprache dieses
117
kommunistischen Propagandasenders kürzlich sehr viel zurückhaltender geworden sei.

De Bondsrepubliek heeft hierna, en als reactie op de uitlatingen van Dr. Weiss,
een serie documenten met bewijsmateriaal naar Iran gestuurd waaruit bleek dat de
116
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DDR wel degelijk de linkse Iraanse oppositie en met name de linke studenten
steunde.118
Bonn stuurde bovendien na de publicatie van het genoemde interview in The
Echo of Iran in 1966, de Sjah een officiële uitnodiging om Duitsland te bezoeken.
In 1967 bezocht de Sjah voor de tweede keer binnen tien jaar de Bondsrepubliek.
De betrekkingen tussen de twee landen werden hierdoor verder geïntensiveerd en
er werden afspraken gemaakt over directe Duitse investeringen in Iran.119 Ook
brachten de Bondskanseliers Kiesinger in 1968 en Brandt in 1972 een bezoek aan
Iran.120
Ook de Duits-Iraanse samenwerking op het gebied van nucleaire energie paste
binnen de strategie van de Bondsrepubliek (en die van de VS en Frankrijk) om te
voorkomen dat Iran bij communistische landen zou aankloppen voor
economische en technologische samenwerking. Iran tekende in 1974 een contract
met Kraftwerk Union (een dochteronderneming van Siemens) voor de bouw van
acht kerncentrales in Iran. 121 De Kerncentrale in Bushehr zou de eerste
kerncentrale in Iran zijn die door de Duitsers gebouwd zou worden. Exporteerde
Duitsland in 1972 voor 1,3 miljard DM aan goederen en diensten naar Iran, in
1976 bedroeg deze export reeds 5,7 miljard DM. De politieke en economische
relatie tussen de twee landen was aan de vooravond van de Iraanse revolutie van
1979 dan ook op zijn hoogtepunt sinds het ontstaan van de betrekkingen en was
geenszins ‘gewoon’ zoals Hans-Dietrich Genscher het in zijn herinneringen
noemt.122
De betrekkingen tussen Duitsland en Iran kwamen tegelijkertijd zo nu en dan
onder druk te staan als gevolg van het autoritaire en ondemocratische beleid van
de Sjah en de repressie van iedere vorm van oppositie tegen zijn regime.
Achtereenvolgende regeringen in Bonn hadden hiermee veel moeite, wat voor de
nodige irritaties over en weer zorgde.
Duitsland wilde goede betrekkingen met Iran onderhouden, omdat Iran (naast
Israël) de belangrijkste bondgenoot van de westerse landen in de regio was.
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Economisch was Iran als afzetmarkt, maar vooral als olieleverancier aan WestEuropese landen en de VS, vooral na 1967, zeer belangrijk geworden. 123
Tegelijkertijd stonden Duitse politici onder druk van de Iraanse oppositie en met
name van de in Duitsland studerende Iraanse jongeren, Duitse intellectuelen,
Duitse kerken en internationale organisaties zoals Amnesty International. Maar ze
stonden ook onder druk van hun zelfbeeld van een rechtsstaat, een democratisch
land dat kritiek hoorde te leveren op regimes waar het schenden van
mensenrechten dagelijkse praktijk was.
De verschillende belangen die van invloed waren op de Duitse Iranpolitiek,
brachten de Duitse politici in een complex politiek krachtenveld waarin het
formuleren van een solide beleid ten aanzien van Iran zeer moeilijk was. De
volgende twee voorbeelden maken deze situatie duidelijk.
Duitsland vormde eind jaren zestig (samen met Oostenrijk) het Mekka van linkse
Iraanse studenten. Ze organiseerden bijeenkomsten, hielden demonstraties tegen
de Sjah en publiceerden samen met linkse Duitse studenten artikelen tegen de
Iraanse monarchie. 124 Dit alles tot grote onvrede van de Sjah die via zijn
ambassade in Duitsland zijn onvrede liet blijken.125 Duitsland reageerde hierop
door vooral de nadruk te leggen op democratische rechten van de in Duitsland
wonende burgers.
In verband met de viering van het 2500 jarige bestaan van de monarchie in Iran,
brak er bijna een politieke rel uit in Duitsland. De Sjah had Bondspresident
Heinemann voor de festiviteiten uitgenodigd. Heinemann wilde ook graag gaan.
Er was echter veel kritiek op zijn voorgenomen reis zowel in de Duitse pers als
van de kant van de Iraanse oppositie. Tegelijkertijd wees de Duitse ambassadeur
in Teheran, Lilienfeld, zo blijkt uit de archiefstukken, op de positieve gevolgen
van de reis van de Bondspresident naar Iran. Een bezoek zou zeer gunstig zijn
voor verdere samenwerking tussen Duitsland en Iran op economisch terrein.
Bovendien kon een bezoek ook voor een verbetering in de politieke betrekkingen
tussen de twee landen zorgen. Dit omdat de Sjah dreigde de DDR te erkennen
nadat Duitsland niets had ondernomen om de oppositie tegen hem op Duitse
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universiteiten tegen te gaan.126 De Duitse regering ging heel voorzichtig te werk.
De ambassadeur moest elke week een vernieuwde lijst naar Bonn opsturen,
waarin vermeld was welke regeringshoofden aan deze festiviteiten zouden
deelnemen. 127 Toen vaststond dat veel regeringshoofden naar Iran zouden reizen,
accepteerde ook Bonn de uitnodiging. Voor het opstellen van een persbericht
hierover was men in Bonn wekenlang bezig. De tekst moest zo neutraal mogelijk
zijn.128 De uiteindelijke versie had de volgende inhoud:
Bundespräsident Gustav W. Heinemann wird am 15. und 16. Oktober 1971 an
Gedenkfeiern zur Gründung des Perserreiches durch Kyros vor 2500 Jahren in Perspolis
und Teheran teilnehmen. Er wird dort mit Staatsoberhäuptern aus aller Welt
129
zusammentreffen.

Tegelijkertijd verscheen een ander persbericht dat tot doel had de critici van een
bezoek door Heinemann aan Iran te overtuigen van de noodzaak en de positieve
gevolgen van een ontmoeting tussen Heinemann en de Sjah. Hierin stond:
Der Herr Bundespräsident hat die Einladung zur Teilname an der 2500-Jahrfeier Persiens
angenommen, weil er während seines Aufenthaltens in Teheran und Persepolis
Gelegenheit haben wird, nicht nur mit dem Schah von Persien, sondern mit zahlreichen
Staatsoberhäuptern aus der ganzen Welt Gespräche über die Situation der Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Kräftefeld zu führen. Bei den Gesprächen mit dem Schah
von Persien wird es dem Herrn Bundespräsidenten möglich sein, auf den Erlass einer
Amnestie für politische Gefangene hinzuwirken. Bei den Gesprächen mit den
Staatsoberhäuptern anderer Länder wird der Herr Bundespräsident Gelegenheit nehmen,
diesen deutlich zu machen, wie sehr die Bundesrepublik Deutschland bemüht ist, eine
Politik der Entspannung in der ganzen Welt zu fördern und nach Kräften dazu beizutragen,
dass der Rüstungswettlauf gestoppt wird. [...] Der Schah von Persien nimmt- bewusst- eine
Mittlerrolle zwischen Ost und West ein. Eine Brüskierung des Schahs könnte unter
Umständen dazu führen, dass die Position der freien Welt im nahen und fernen Osten
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geschwächt wird. Dies würde weder im Interesse der Bundesrepublik Deutschland selbst
liegen, noch den Interessen der mit der Bundesrepublik verbündeten Staaten dienen. 130

De rechtstatelijke en morele redenen werden ondergeschikt gemaakt aan
realistische calculaties, en aan de politiek-strategische noodzakelijkheid van dit
bezoek. Zou Heinemann de uitnodiging afwijzen, dan was de kans groot dat Iran
zijn onafhankelijke positie zou verliezen. Bovendien zou het ‘vrije Westen’ zijn
invloed in de regio verliezen, was het argument. De echte redenen om Iran te
bezoeken waren echter, zoals de Duitse ambassadeur deze in zijn telegrammen
verwoordde, economisch van aard en politiek strategisch in verband met de
dreiging van de Sjah om de DDR te erkennen.
Opvallend is ook een protestbrief van Ayatollah Khomeini aan de deelnemers aan
deze festiviteiten. In deze brief, die ook naar president Heinemann was
gestuurd131 staat onder meer dat:
While, as official Iranian press often admits, starving children in some regions of Iran take
to the mountains to feed themselves with grass, the Iranian government has spent such a
huge amount of money on this celebration that only God knows the extent of it. This
ceremony can truly be called the bloodiest of all in the entire history. I would like to make
it clear to all potential participants of this feast that Iranian people have nothing to do with
these ceremonies and that participation in such a feast means participation in the bloodshed
132
of Iranian people.

Ook Amnesty International kritiseerde meerdere malen Heinemann. In een van
deze kritieken, gericht aan Heinemann lezen we:
Großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit ist zur Genüge bekannt, dass sich die persische
Regierung tagtäglich als ein Unrechtsregime offenbart, indem es gegen die demokratischen
Prinzipien und die Menschenrechte verstößt. Aus diesem Grund scheint es uns politisch
nicht vertretbar zu sein, wenn durch Ihren Besuch im Iran- als Vertreter der Bevölkerung
der BRD- in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, als ob wir und die Bundesregierung
sich mit den dortigen Zuständest einverstanden erklären würden. Wir hielten es für eine
unglaubwürdige Entscheidung, wenn Sie einerseits Ihr Amt dahingehend verstehen, daß
Sie sich für die Verwirklichung der Demokratie in der BRD einsetzen wollen, anderseits
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aber ein Regime auf diese Weise unterstützen würden, von dem wir wissen, daß es seinen
Bürgern die elementaren Grundrechte verweigert.133

Hoewel massale protesten tegen het bezoek van Heinemann aan Iran door Iraanse
studentenorganisaties, door (religieuze) Iraanse oppositiegroepen, door
internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty, en door linkse
studentenbewegingen in Duitsland waren georganiseerd, zou Heinemann gewoon
naar Iran zijn gegaan, ware het niet dat hij plotseling wegens een oogoperatie dat
bezoek en andere bezoeken moest afzeggen. In zijn plaats ging de voorzitter van
de Bundestag naar Iran. Bij de festiviteiten in Perspolis waren vrijwel alle
belangrijke staatshoofden aanwezig. Het regime van de Sjah werd door het
Westen ondanks het ondemocratische en autoritaire karakter ervan op alle
mogelijke manieren gesteund. Duitsland vormde hierop geen uitzondering.
In 1977 werd Iran nog door de Amerikaanse president Jimmy Carter aangeduid
als een oase van rust in een regio vol onrust.134 In de periode 1978/1979 vond de
revolutie plaats. Weinigen in het Westen hadden deze zien aankomen, of toch
wel? De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Genscher meent van wel en
schrijft in dit verband:
Im Juli 1979 kam es zu revolutionären Veränderungen im Iran [...] Mich überraschten
diese Ereignisse nicht. Seit langem war ich davon überzeugt, dass das Schah-Regime nur
noch eine begrenzte Lebensdauer haben würde.135

Genscher spreekt profetisch in zijn memoires. Ook stelt hij dat hij de enige Duitse
minister van Buitenlandse Zaken is geweest die in de periode vóór 1979 nooit een
bezoek aan Iran heeft gebracht. In de in 2009 vrijgegeven documenten van het
Auswärtiges Amt blijkt echter dat Genscher de revolutie helemaal niet had zien
aankomen. In 1978, één jaar voor de revolutie, in de tijd dat protesten in Iran op
gang waren gekomen, ging Genscher nog akkoord met de levering van vier
oorlogsschepen aan Iran. Dit voorbeeld is belangrijk omdat het laat zien dat de
economische argumenten voorrang kregen boven de politieke. Het Ausärtiges
Amt kreeg de opdracht de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Er
werden drie nadelen genoemd.
De Bondsrepubliek had recent veel kritiek gekregen omdat ze oorlogsschepen aan
dictaturen in Zuid-Amerika had geleverd. Ook Iran viel in de categorie van
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autoritaire regimes. Ten tweede was te verwachten dat Arabische landen protest
zouden gaan aantekenen. Ze hadden eerder Duitsland om schepen gevraagd maar
kregen deze niet omdat ze geen NAVO-lid waren. Dat argument gold ook voor
Iran. Tenslotte waren de schepen technologisch zeer geavanceerd. Duitsland zou
met de schepen ook militaire experts naar Iran moeten sturen om de Iraniërs op te
leiden.136
In maart 1978 werden de argumenten vóór de levering aan Genscher bekend
gemaakt. De bestelling goedkeuren zou 1600 banen voor een periode van vijf jaar
opleveren. Ten tweede waren de schepen van eenzelfde type die de Duitse marine
ook besteld had. Door het aannemen van de Iraanse bestelling zouden de totale
productiekosten dalen. Tenslotte zou Nederland de bestelling aanvaarden mocht
Duitsland dat niet doen. De Nederlanders waren bezig vier schepen voor Iran te
bouwen en hadden de Iraniërs hun interesse in de bouw van nog meer schepen
kenbaar gemaakt. Afwijzen van de opdracht zou een negatieve invloed hebben op
de concurrentiepositie van Duitsland ten opzichte van Nederland.137
Uiteindelijk besloot Duitsland akkoord te gaan met de Iraanse bestelling en
stuurde Genscher staatssecretaris Dr. Rohwedder naar Teheran voor de eerste
gesprekken. Tegen de achtergrond van wat Genscher in zijn memoires beweert is
dit besluit opvallend en nog opvallender wanneer er in dezelfde periode een
analyse over de politieke situatie in Iran vanuit de Duitse ambassade naar het
Ausärtiges Amt wordt gestuurd. Een scherpere analyse is nauwelijks denkbaar:
Das Kaiserreich Iran erlebt seit Jahresbeginn aufeinanderfolgende Wellen von Unruhen in
verscheiden Städten, die schon mehrere hundert Menschenleben gefordert haben. […]
Trotzdem dauerten die Unruhen an. Immer größere Menschenmassen gingen auf die
Straße, auch noch nach Verhängung des Kriegsrechts am 8. September. Erstmals forderten
Demonstranten offen den Rücktritt des Schah.[…] Anfangs hatte die Regierung‚
‚islamisch-marxistische Kräfte’, und ‚fremde imperialistische Mächte’ verantwortlich
machen wollen. Das trifft aber kaum den Kern der Sache. Tatsächlich geht es um einen
Protest weiter Kreise gegen die Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen
Lebensbedingungen. Inflation, steigende Lebensmittelpreise, überhöhte Mieten,
auseinanderklaffende soziale Unterschiede, Korruption und Landflucht nach einer
fehlgeschlagen Agrarpolitik sind die Hauptfaktoren dieser Entwickelung. […] Bei dieser
Ausgangslage sahen kommunistische Regimekritiker und religiöse Eiferer ihre große
Chance und haben sich an die Unruhen abgehängt. Diesen Gruppen kommt aber keine
auslösende Rolle für die Demonstrationen zu, wie sie sich in fast allen größeren Städten
abgespielt haben. Auslösend für die Unruhen ist vielmehr eine Schicht, der zur Zeit eine
bisher nicht gekannte Bedeutung zukommt: die geachteten Würdenträger der schiitischen
136
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Geistlichkeit. […] Eine Aussage über die politische Zukunft des Schah ist heute kaum
möglich. Vieles spricht dafür, dass die Erhaltung seiner Dynastie nur mit Einsatz des
Militärs und unter vorübergehender Aufgabe der eingeleiteten Liberalisierungspolitik
erreicht werden kann. Für die von ihm anvisierte schnelle Modernisierung des Landes nach
westlichem Vorbild dürfte die jüngste Entwicklung in jedem Fall einen schweren
138
Rückschlag bedeuten.

Na de Iraanse Revolutie besloot Duitsland de schepen niet te leveren. In
december 1978, en een maand voordat de Sjah uit Iran zou vluchten, heeft
Duitsland zijn strategie ten aanzien van Iran opnieuw vormgegeven. Een strikt
vertrouwelijk document (vrijgegeven in 2010) bevat het verslag van de
ontmoeting tussen Genscher en staatssecretarissen Hermes en Well (en zeven
anderen die niet door hun namen maar door nummers vermeld worden), waarin
tegen de achtergrond van de wankele situatie van de Sjah het volgende is
besloten:
BM (Genscher) wies darauf hin, dass unser übergeordnetes Interesse darin besteht, Iran
nicht in den Einflussbereich der Sowjets kommen zu lassen. Nicht der Schah, sondern Iran
ist unser Partner; für den Schah sollen wir uns politisch nicht ins Engagement nehmen
lassen. Zu den Einzeltreffen wurde wie folgt entschieden:

138



Export von Kriegswaffen nach Iran: Bestehende Verpflichtungen weiter
erfüllen, aber neue Anträge nicht genehmigen.



Ausfliegen von Wasserwerfern aus österreichischer Produktion durch USMilitärflugzeuge von deutschen Flugplätzen aus am 8/12/1978: Diese
Aktion der Amerikaner sollte auch gedanklich nicht mit Rüstungsexport
verbunden werden. Wasserwerfer sind keine Waffen. Anfragende
Journalisten sollen sich an die Amerikaner wenden.



Erklärungen der Bundesregierung zur Lage in Iran: Wie bisher äußerste
Zurückhaltung gebeten, weder Distanzierung vom Schah, noch
Stellungnahmen zu seinen Gunsten.



Deutsche Staatsangehörige in Iran: Evakuierungsplanung uneingeschränkt
aufrechterhalten, bei gleichzeitig fortgesetzter zahlenmäßiger Ausdünnung.
Auch hier ‚Low Profile‘.



Mögliche Ausstrahlung einer Islamischen Republik Iran auf die islamische
Bevölkerung in den benachbarten Sowjetrepubliken: Mit türkischem Dienst

Het Politisches Archiv Auswärtiges Amt heeft dit document in 2008 vrijgegeven. Bestand 150,
Band 406, Fiche 2, Die Politische Lage in Iran 1978.
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Kontakt aufnehmen (auch unter Geschichtspunkt der Pflege der bilateralen
Beziehungen).



Allgemeine Bewertung der Entwicklung in Iran: Mit saudischer Seite
Verbindung aufnehmen, hier aber nicht auf Arbeitsebene oder zum dortigen
Dienst, sondern auf politischer Ebene: Bundesminister mit saudischem
Außenminister, brieflich oder persönlich. Möglichkeit einer baldigen Reise
des BM nach Riad und ein oder zwei andere arabische Hauptstädte
139
prüfen.

Drie zaken vallen op. In de eerste plaats de afwachtende houding van Duitsland.
Voortvloeiend daaruit de wens geen partij te kiezen. Eén ding is echter duidelijk
en dat is dat Iran niet in een communistisch kamp terecht mocht komen. Of dat nu
met of zonder de Sjah voorkomen moest worden, was van secundair belang.
Tenslotte valt op dat Duitsland vreesde voor de mogelijke verspreiding van
islamisme en de mogelijkheid van een export van de islamitische revolutie naar
de buurlanden van Iran.
De Duitse strategie, zo blijkt uit de analyse van archiefmateriaal over de
correspondentie tussen Bonn en Washington, is heel anders geweest dan de
Amerikaanse. De Amerikanen waren optimistischer dan de Duitsers en dachten
dat de Sjah de regie in handen had. Als reactie op een brief van minister Genscher
over de situatie in Iran probeerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Cyrus Vance, Genscher gerust te stellen. Hij stuurde hem op 5 december
1978 een brief waarin hij onder andere de volgende analyse gaf:
Dear Hans-Dietrich,
Knowing your deep concern about recent events in Iran, […] and how western interests
will be affected, I want to share with you directly and in your EC Council Presidency
capacity our assessment of the present situation.
Our initial reports indicate that the installation of a military government has brought calm
to much of the country. The destructive mob actions which swept Tehran during the past
two days have ended for the time being and the military seems to have effective control
over the city. Reports we receive from our Consulates outside Tehran state that the other
urban centers are, with a few exceptions, generally quite. There have been serious
disturbances in Tabriz, it seems.
139
Politisches Archiv Auswärtiges Amt, Bestand 150, Band 407, Fiche 1. Aanleiding voor het
nadenken over een nieuwe Duitse strategie ten aanzien van Iran zijn, naast de situatie in Iran en de
berichtgeving hierover, vooral een serie berichten van de Duitse ambassadeur in Teheran. Hij schetst
in elk bericht dat hij naar Bonn stuurt de situatie van de Sjah als uitzichtloos. Zijn berichten zijn in
2010 vrijgegeven. Zie: Politisches Archiv Auswärtiges Amt, Band 150, Bestand 406, Fiche 3.

89

The Shah realizes, however, that although he has some breathing room, he still faces grave
problems in restoring stability to Iran. We continue to believe that, with the political
shrewdness he has shown in the past, he retains the capability to lead the country to
elections. We believe it is essential that he remains in control. We have reassured him of
our strong support and have highlighted the fact that, once order is restored, it is vital that
the liberalization process continue and free elections be held.
Although I know that our embassies are in close touch, I want to maintain our actions
affecting the American community in Iran. To the best of our knowledge, all Americans in
the country are safe. Although understandably nervous, Americans remain calm und we
believe most returned to work. […] Although Iran continues to export oil, the amount, as
you know, has been greatly reduced over the past week. If prolonged, this could adversely
affect our economy and those of our friends in Western Europe, Japan and Israel. We will
continue to monitor the oil question very carefully and our staffs should stay in close touch
on this issue. Although the situation is very worrisome, we remain confident that the Shah
will succeed in his efforts to achieve stability, reestablish civilian government and hold
free elections.
With warm regards,
140
Sincerely, Cyrus Vance.

Het Auswärtiges Amt is na het lezen van deze inschatting van Cyrus Vance niet
gerustgesteld en vraagt ook om een reactie van de Duitse ambassade in Teheran.
Wederom valt op dat ambassadeur Dr. Ritzel de situatie scherp heeft
geanalyseerd. Zijn reactie op Vance en het scenario dat hij voor de toekomst heeft
geschetst is zeer nauwkeurig geweest:
Der Brief von Vance an den Herrn Minister ist in der Tat um einige Töne zu optimistisch.
Die Botschaft hat die Situation nicht so eingeschätzt. […] Ich fürchte, dass sich die
Situation in Iran verschlechtert. […] Iran wird wirtschaftlich wesentlich schwacher,
kulturpolitisch introvertiert, verteidigungspolitisch unsicher und außenpolitisch schwacher
141
kalkulierbar sein. Der klare Westkurs des Landes gehört der Vergangenheit an.

De juiste Duitse analyse van de politieke situatie in Iran, en het feit dat de
Bondsrepubliek geen partij koos voor de Sjah, hebben later in het voordeel van
Duitsland gewerkt. Het is niet met zekerheid vast te stellen, maar het is wel
aannemelijk
dat
ook
het
feit
dat
Genscher
tijdens
zijn
ambtstermijn geen bezoek aan de Sjah heeft gebracht, een basis heeft gelegd voor
de relatief stabiele betrekkingen tussen Duitsland en de islamitische republiek.142
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Duitse Iranpolitiek: Het economische beleid
In de laatste jaren van de negentiende eeuw had Duitsland met een economische
opleving te maken. In overeenstemming met de neue Kurs en de Weltpolitik van
de nieuwe regering die graag óók een plek onder de zon wilde, waren
economische activiteiten in gebieden waar Duitsland tot op dat moment niet
aanwezig was onderdeel van de buitenlandse economische politiek. In het geval
van de Duitse Iranpolitiek kwam deze goed uit. Iran zag Duitsland zoals gezegd
als een mogelijke derde macht die in staat was met Groot-Brittannië en Rusland
te concurreren.
Achteraf gezien is van deze visie van Duitse en Iraanse zijde in de beginjaren van
de twintigste eeuw niets terechtgekomen. Er is veel onderhandeld maar weinig
bereikt. De enige belangrijke Duitse firma die in 1904 voet aan de grond kreeg in
Iran was Wonckhausen die actief was in de parelvisserij in de Perzische golf.143
Belangrijker was de directe verbindingslijn tussen Duitse havens en de Iraanse,
toen in 1906 de Hamburg-Amerika lijn ook een dienst ging onderhouden naar de
Perzische Golf. Zo kwamen Duitse goederen direct in Iran aan en niet meer zoals
voorheen via Istanboel.144
Desalniettemin zorgden deze beperkte Duitse activiteiten in Iran en in andere
gebieden in het Midden-Oosten (waarvan de Berlijn-Bagdad spoorlijn de meeste
allure had) voor een toenadering tussen Groot-Brittannië en Rusland waardoor
deze in 1907 middels een verdrag Iran in een Russische en een Engelse
invloedssfeer verdeelden. In deze invloedsferen was het Duitsland niet mogelijk
economische activiteiten te ondernemen.
Met de Eerste Wereldoorlog werden alle Duitse instellingen gesloten en zo kwam
ook een einde aan de bescheiden Duits-Iraanse economische betrekkingen.145
Na de Eerste Wereldoorlog duurde het een aantal jaren voordat Duitsland weer
actief zou worden in Iran. Duitsland had in verband met het Verdrag van
Versailles andere prioriteiten dan het intensiveren van zijn economische
activiteiten in Iran en concentreerde al zijn diplomatieke kracht op een op Europa
georiënteerd beleid. De Duitsers wilden bovendien Engelse belangen in Iran niet
schaden; zij voerden vanaf 1921 een voorzichtige en bescheiden economische
politiek ten aanzien van Iran. Deze terughoudende politiek had effect en won het
vertrouwen van Londen. Paradoxaal genoeg zien we dat wanneer Duitsland een
actieve politiek probeerde te voeren deze door Rusland en Engeland werd
tegengewerkt en wanneer Duitsland een terughoudende politiek voerde, het van
Groot-Brittannië groen licht kreeg om zijn activiteiten in Iran uit te breiden.
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Vanaf 1923 kwam de Duitse economische Iranpolitiek goed op gang. Duitsland
kreeg al snel een monopoliepositie in de Iraanse communicatiesector. Firma
Junkers voerde in Iran alle binnenlandse vluchten uit en beheerde ook de
vliegvelden. 146 Het bedrijf Julius Berger was actief in de bouw van het
Transiraanse spoorwegnet. Ook kreeg Duitsland een leidende positie in de export
van motorvoertuigen naar Iran.147
Met het aan de macht komen van Reza Sjah in Iran kwam ook de Duitse
economische Iranpolitiek in een nieuwe fase terecht. In 1927 gaf de Sjah opdracht
voor het stichten van de Banke Melli; de Centrale Bank van Iran. Vanwege het
positieve beeld van en het vertrouwen in Duitsland bij de Iraanse politieke elite
vroeg Tejmoer Tash (minister van het Hof) aan de Duitse ambassadeur of Berlijn
een Duitse directeur voor deze bank wilde benoemen. De Duitsers gingen
hiermee akkoord en in 1928 werd als directeur van de eerste Iraanse Centrale
Bank (die ook door Duitsland gebouwd werd), Dr. Kurt Lindenblatt, benoemd.
Ook werd op Iraans verzoek Dr. Otto Schniewald als adviseur van de minister
van Financiën aangesteld.148
Iran probeerde ook via Duitse industriëlen Duitsland over te halen in Iran te
investeren. In overeenstemming met dit beleid vroeg Thomas Brown, de
vertegenwoordiger van de Duitse ondernemingen Krupp, Julius Berger en
Junkers, het Rijksministerie van Economische Zaken in 1927 een lening van
veertig miljoen Mark aan Iran te verstrekken met het argument dat:
Hier bietet sich uns die seltene Gelegenheit mit einem relativ kleinen Risiko und Aufwand
Deutschland eine Monopolstellung in der wirtschaftlichen Entwicklung und Erschließung
Persiens zu sichern, wodurch wiederum wir aus eine wirtschaftliche Vormachtstellung im
149
Mittleren Osten es schaffen werden.

Duitsland ging in principe akkoord, maar de grote depressie van begin jaren
dertig maakte het voor Duitsland onmogelijk om deze belofte na te komen.
In 1932 bedroeg het Duitse aandeel in de totale import van Iran acht procent.
Duitsland nam hiermee na de Sovjet-Unie (28%), Groot-Brittannië (23%), en de
VS (12%) de vierde plaats in.150 Dit tegen de achtergrond van de situatie na 1918
waarin het Duitse aandeel in de totale import van Iran nul was.
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Vanaf midden jaren twintig investeerde Duitsland dankzij de Engelse
‘goedkeuring’ vooral in de communicatiesector van Iran. Lucht-, zee- en
wegverkeer werden door Duitse ondernemingen gedomineerd. De reden waarom
Engeland Duitsland toestond om zijn economische activiteiten in Iran uit te
breiden had vooral met de Engelse anti-Sovjetpolitiek te maken.
Zou er geen sprake zijn van een economische depressie in de jaren dertig, dan zou
het Duitse aandeel in de Iraanse economie omvangrijker zijn geweest.
Samenvattend kan gezegd worden dat de vooral op Europa gerichte en de
tegenover Engeland zeer voorzichtige Duitse politiek in Iran samen met de grote
depressie ervoor zorgde dat de Duitse economische capaciteiten in Iran niet
volledig benut werden.
Met het aan de macht komen van Adolf Hitler in 1933 werden Duits-Iraanse
economische betrekkingen geïntensiveerd. Duitsland was in 1939, nog vóór het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de belangrijkste economische partner
van Iran veranderd. Duitsland is zonder twijfel de grondlegger geweest van de
moderne Iraanse industrie. Intensieve economische samenwerking tussen de twee
landen was een direct gevolg van de politieke strategie van de Nazi’s om een
sterke anti-Sovjetpolitiek in de Midden-Oostenregio te voeren. De belangrijkste
regeringsgebouwen in Teheran werden gedurende deze periode door Duitse
architecten ontworpen, maar ook kleinere woningbouwprojecten.
In 1934 werden contracten gesloten om twee textielfabrieken in Isfahan en
Kerman te bouwen, een fabriek waarbij gedroogd fruit en noten die naar
Duitsland zouden worden geëxporteerd, verpakt werden en een fabriek voor de
productie van papier.151
In 1935 reisde een Iraanse delegatie naar Berlijn waarbij afspraken werden
gemaakt over Iraanse export naar Duitsland die voornamelijk uit landbouw-en
handwerkproducten bestond. Ook werd er tijdens deze reis een contract gesloten
voor de bouw van het eerste radiostation van Teheran. Het hoofddoel van deze
reis was echter het voorbereiden van het bezoek van de Duitse minister van
Economische Zaken Hjalmar Schacht aan Iran.152 Het was voor het eerst dat een
Duitse minister van Economische Zaken naar Iran reisde.
Tijdens het bezoek van Hjalmar Schacht dat in 1936 plaatsvond, werden
contracten getekend voor de bouw van een cementfabriek, het verder uitbreiden
van het spoorwegnet in Iran, militaire aankopen, de bouw van de eerste Iraanse
staalfabriek met een smeltoven in Isfahan en de bouw van elektriciteitscentrales.
Om de handel tussen de twee landen efficiënter te reguleren werd ook besloten
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Ibidem, 155.
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om de Deutsch-Iranische Handelskammer op te richten die tot op het heden
bestaat en daarmee de oudste kamer van koophandel van Iran is.153
Bovendien groeide na de annexatie van Tsjecho-Slowakije door Duitsland in
1939 de handel tussen Iran en Duitsland verder omdat Iran ook met dit land goede
economische contacten onderhield.
Duitsland was vanaf het moment dat de Nazi’s de macht grepen in 1933 tot 1941,
toen Iran bezet werd en door de geallieerden onder druk werd gezet om zijn
betrekkingen met Duitsland te verbreken, uitgegroeid tot de belangrijkste
economische partner van Iran. De cijfers in de volgende tabel tonen de explosieve
toename in de Duitse export naar Iran aan.
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Jaartal
Land
Sovjet-Unie
Duitsland
Engeland
Brits-Indiё
V.S.
Japan
Frankrijk
België
Overige
landen
Totaal

1930/31

32/33

36/37

38/39

40/41

42/43

44/45

30
6
22
12,0
7
3
2
-

28
8
12
11
12
5
2
2

36
21
8
8
10
3
1,5
1,5

11,5
41,5
9,5
8,5
6,5
2,5
1
2

11
45,5
4
7,5
10,5
3
0,5
1

15,75
1,25
5,5
43,5
17,5
1,5
-

21
0,1
4,65
30,3
23,3
0,15
-

18
100

20
100

11
100

17
100

17
100

15
100

20,5
100

Met de bezetting van Iran door de geallieerden in 1941 liep het aandeel van
Duitsland in de Iraanse handel van 45,5% terug naar 0,1% in 1945. De politieke
en economische rol van Duitsland in Iran was in 1945 uitgespeeld.
De Duitsers hadden echter gedurende de Weimar-periode en nog veel actiever
tijdens het Naziregime structurele investeringen in Iran gedaan en op gebieden
met Iraniërs samengewerkt waar andere mogendheden niet wilden samenwerken.
Deze vriendelijke economische politiek had voor een positief beeld en
vertrouwen in de Duitsers gezorgd en het zou niet lang duren voordat Duitsland
weer één van de belangrijkste economische partners van Iran zou worden. De
economische Iranpolitiek van Nazi-Duitsland, hoewel het in de eerste plaats
politieke doeleinden diende, was zeer effectief.
153
154
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Ibidem, 155-179.
Ali Adli, Außenhandel und Außenwirtschaftspolitik des Iran, Berlin, 1960, 50.

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1949 voordat Duits-Iraanse
betrekkingen weer op gang kwamen. Aangezien de Bondsrepubliek geen
onafhankelijke politiek voerde, politiek deel uitmaakte van het westerse kamp en
lid werd van de NAVO, volgde Duitsland de koers van de VS in Iran.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Iran zich binnen enkele jaren tot een
belangrijke afnemer van Duitse producten en werd na de VS en de landen van de
Europese Economische Gemeenschap (EEG) een belangrijke importeur van
Duitse producten.155
Hoewel Iran een belangrijk land voor de Duitse export was, waren de directe
investeringen van Duitsland in Iran na de Tweede Wereldoorlog zeer gering. In
landen als Brazilië, Canada, Mexico en Israël heeft Duitsland in vergelijking met
Iran veel meer geïnvesteerd. 156 De econoom Nader Maleki is van mening dat
bureaucratische en de onduidelijke regelgeving in Iran ervoor zorgden dat Duitse
ondernemers investeren in Iran als een groot risico zagen. Dit argument klopt
maar is niet de belangrijkste reden voor het achterwege blijven van Duitse
investeringen. Maleki geeft zelf immers een lijst van bedrijven die wel in Iran
hebben geïnvesteerd.157 Wanneer we deze lijst van bedrijven bekijken, dan valt op
dat het in de eerste plaats om producten van de farmaceutische, textiel- en autoindustrie gaat, en voorts om producten van de cosmetische industrie. Dit is
opvallend, aangezien in Iran de belangrijkste en meest winstgevende industrie de
olie- en gassector is. Hier hebben de Duitsers geen investeringen gedaan. De
reden hiervoor heeft niet alleen met economische of onduidelijke regelgeving in
Iran te maken, maar zeker ook met politiek. Adenauer was weliswaar voor zijn
bezoek aan Teheran van plan om Duitse investeringen in de olie- en
petrochemische industrie in Iran te bespreken, maar dit werd door de WestEuropese landen met Frankrijk voorop als een Duitse Alleingang bestempeld,
waarna hij afzag van Duitse investeringen in de oliesector van Iran. Deze
vertrouwenwekkende onthouding was politiek succesvol maar was economisch
gezien niet in het belang van Duitsland. De regering in Bonn concentreerde zich
daarom volledig op de export en Duitse directe investeringen in Iran vonden
plaats in politiek minder gevoelige sectoren.
De voorzichtige economische politiek van Duitsland stond niet in de weg dat
Duitsland toch de belangrijkste leverancier van goederen en diensten aan Iran
werd. De volgende tabel laat de groei van de Duitse export naar Iran na de
Tweede Wereldoorlog tot en met 1959 zien.
155
Nader Maleki, Bestimmungsfaktoren industrieller Direktinvestitionen im Iran unter besonderer
Berücksichtigung Investoren aus der Bundesrepublik Deutschland, 1978, 2.
156
Ibidem, 2-11.
157
Ibidem, 11. Deze bedrijven zijn: AEG-Telefunken, Bayer AG (farmaceutische tak), Daimler-Benz,
DEMAG AG, Gabor GmbH & CO. , Fale-Garne GmbH, Hoechst AG, Gustav Hoffman, E. Merk,
Schering AG, Guenther Wagner Pelikan Werke GmbH, Wella AG. M.
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1945/46

46/47

47/48

48/49

49/50

50/51

51/52

23,90

21,41

22,78

25,32

35,31

20,34

16,92

Engeland

7,50

15,84

21,46

25,7

24,31

24,85

16,2

Duitsland

0,10

0,28

-

1

4,58

8,07

13,7

Sovjet-Unie

24,50

22,45

10,22

0,83

2,35

3,63

15,04

India

16,00

14,8

11,3

10,88

7,26

6,96

6,7

Frankrijk

0,65

3,23

6,28

3,45

1,72

2,64

2,8

Japan

0,02

-

0,17

0,37

0,94

2,37

1,4

-

0,72

2,71

3,69

2,79

2,8

2,85

Land
V.S.

Belgiё
Pakistan

-

-

-

0,68

1,44

1,98

1,49

Overige

27,33

21,27

25,08

28,08

19,1

26,36

22,9

100,00

100

100

100

100

100

100

Totaal
Land

52/53

53/54

54/55

55/56

56/57

57/58

58/59

V.S.

15,81

14,23

14,32

15,74

16,7

14,34

16,28

Engeland

7,62

7,08

8,35

8,85

10,37

12,65

13,91

Duitsland
SovjetUnie

17,86

17,06

15,11

17,52

17,37

19,78

20,62

13,07

10,08

11,42

11,27

9,72

10,45

8,72

India

6,5

4,33

4,74

5,05

4,43

4,07

2,78

Frankrijk

2,33

3,54

7,52

6,44

5,99

4,82

8,72

Japan

6,03

11,26

9,02

5,22

6,01

6,81

8,69

Belgiё

1,94

2,26

1,52

1,82

1,24

1,13

1,91

Pakistan

2,91

3,73

1,74

0,75

0,67

0,93

0,73

25,93

26,43

26,26

27,34

27,5

25,04

17,64

100

100

100

100

100

100

100

Overige
Totaal

Zelfs na de oliecrisis van 1973 waarna Iran een strategische partner van WestEuropa werd, namen de Duitse directe investeringen in Iran niet toe. De Duitse
economische Iranpolitiek was ook na 1973 louter exportgericht. Het voorkomen
van irritaties bij Frankrijk en andere Europese landen is voor Duitsland
belangrijker geweest dan het voeren van een assertieve economische politiek.
Duitsland kon mede dankzij zijn competentie in de petrochemische industrie
deelnemen aan projecten in de Iraanse olie-industrie. Onderstaand cirkeldiagram
158
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laat het gemiddelde Duitse aandeel in de totale import van Iran gedurende de
jaren 1973-77 zien.159

VS 15,5%
Japan 17,2%

Engeland 7,8%
BRD 17,8%

Italie 5,8%
Zwitserland
3,7%
Nederland
3,5%
Overige landen
23,1%

Nog in 1978 houdt Maleki aan het eind van zijn onderzoek een pleidooi voor
meer directe buitenlandse investeringen in Iran:
Im internationalen Vergleich kann das Investitionsklima im Iran als recht gut bezeichnet
werden. Dies liegt an den stabilen politischen Verhältnissen, die der erfolgreichen
Reformpolitik des Schahs zu verdanken ist. Diese Reformpolitik beruht im Wesentlichen
auf einer fortschrittlichen Sozialgesetzgebung, die im Mittleren Osten als vorbildlich
angesehen werden kann.160

Achteraf gezien heeft dit citaat iets ironisch, maar in 1978 was het een serieuze
beschouwing die breed werd gedeeld. 161 Tegen de achtergrond van de hoge
olieprijs en de hoge groeipercentages tussen de acht en tien procent, de
Amerikaanse steun aan Iran en de onderdrukking van elke vorm van oppositie
door de Sjah, leek Iran inderdaad, zoals Carter opmerkte, een ‘oase van rust’ en
een van de meest aantrekkelijke plekken voor buitenlandse investeringen.
De revolutie van 1979 had vanzelfsprekend grote invloed op de economische
politiek van Duitsland ten aanzien van Iran. Duitsland was in 1979 echter niet
159

Maleki, 1978, 111.
Ibidem, 289.
161
Ook de Duitse industriëlen stuurden vaak verzoeken naar de Duitse regering om deze te overtuigen
van de voordelen van directe Duitse investeringen in Iran. Veel van deze officiële verzoeken zijn
bewaard in het Politisches Archiv Auswärtiges Amt, Bestand 36, Band 452.
160
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meer zoals tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog genoodzaakt opnieuw de
banden met Iran aan te halen. De ambassade van de Bondsrepubliek bleef tijdens
en na de Revolutie open. Sterker nog, de Duitse ambassade was de enige WestEuropese ambassade die gedurende de gehele Revolutie open bleef. De
betrekkingen met de pas opgerichte en zeer antiwesterse islamitische republiek
moesten echter geherformuleerd worden.
Duitse Iranpolitiek: Het culturele beleid
Gedurende de regeerperiode van Bismarck was er geen sprake van een Duitse
staatgestuurde cultuurpolitiek ten aanzien van Iran. In overeenstemming met de
neue Kurs onder Rijkskanselier Von Bülow aan het begin van de twintigste eeuw
veranderde dit. Van cultuurpolitiek in zijn klassieke vorm was ten aanzien van
Iran geen sprake. 162 Er werd alleen ter bevordering van de Duitse taal en cultuur
(en op Iraans initiatief) in 1907 een madreseye-almani (Duitse middelbare school)
in Teheran gesticht. Aanvankelijk mochten veertig scholieren zich inschrijven.
Dat waren vooral de kinderen van de politieke elite die zich de inschrijfkosten
konden veroorloven. De school werd echter in korte tijd zeer populair en breidde
zich snel uit. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog bleef deze school open maar
nu zonder Duits personeel en vanaf 1918 was het nog alleen in naam Duits; er
werkten geen Duitsers meer op de school.163
Naast het stichten van de Duitse school is er verder gedurende de beginjaren van
de twintigste eeuw geen culturele politiek gevoerd. Culturele interesse in Iran en
culturele uitwisselingen waren ook aan het begin van de twintigste eeuw vooral
geconcentreerd in de universiteiten.164 Ook na de Eerste Wereldoorlog veranderde
dit beeld niet. De enige verandering was dat, aangezien Reza Sjah Iran in snel
tempo wilde moderniseren, op Iraans initiatief Duitsland gevraagd werd Duitse
technische scholen in Iran te stichten. In 1925 werd de eerste Madreseye fanni
Iran va Alman (Deutsch-Persische Gewerbeschule) in Teheran, en 1928 een
tweede in Shiraz geopend. 165 De scholen werden door Iran zelf gefinancierd.
Duitsland leverde de docenten.166 De republiek van Weimar had geen interesse in
het voeren van een Duitse cultuurpolitiek in Iran. Zij ondersteunde zelfs geen
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Zie deel I.I over Duitse Iran politiek, het culturele beleid.
Kochwasser, 1961, 90-2. Martin, 1910, 94-8.
De Duitse universiteiten (zestien universiteiten) bieden meer dan andere Europese universiteiten
Perzische taal en cultuur, archeologie, architectuur en religie (pré en postislamitische religies),
studenten de mogelijkheid om zich in Iran te specialiseren.
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Ironisch genoeg werd een groot deel van de afgestudeerden van deze scholen bekende leiders van
de nationalistische partij van Iran en werden deel van de oppositie tegen de Sjah.
166
Hirschfeld, 1980, 50-73.
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Duitse wetenschappers die onderzoek deden naar Perzische taal, geschiedenis en
cultuur.167
Met het aan de macht komen van de Nazi’s veranderde aanvankelijk in het eerste
jaar niets in de Duitse cultuurpolitiek ten aanzien van Iran. Maar vanaf 1934 werd
deze meer gepolitiseerd en geïdeologiseerd. Als onderdeel van het politieke
programma van Alfred Rosenberg werd er in samenwerking met het Ministerie
van Propaganda een assertieve cultuurpolitiek ten aanzien van Iran gevoerd. Het
blad Irane Bastasn (Perzische oudheid) werd vanuit Berlijn gefinancierd. Iraanse
studenten werden aangemoedigd en financieel ondersteund om in Duitsland te
gaan studeren en er werden twee boeken over Reza Sjah in het Duits en Perzisch
uitgegeven waarin zijn persoon sterk werd verheerlijkt (dit in tegenstelling tot wat
tijdens de Weimarperiode over hem in de Duitse pers verscheen).168 Zo snel als
de Nazi-cultuurpolitiek opkwam, zo snel ging zij ten onder. Met het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog kwam ook een eind aan de cultuurpolitiek van Alfred
Rosenberg.
Na de Duitse gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog moest de Bondsrepubliek
een nieuwe vorm van cultuurpolitiek formuleren waarbij het ook mogelijk zou
moeten zijn om meer te doen dan alleen op het gebied van taal, kunst, en muziek.
Dit was hard nodig om, in de woorden van Harnischfeger, het ‘Ausland daran zu
erinnern, dass Deutschland mehr zu bieten hatte als den Faschismus’. 169
Verbetering van het internationale aanzien van Duitsland stond centraal.
Duitsland moest gepresenteerd worden als een Kulturstaat waar niet meer het
primaat van de macht gold maar dat van het recht. In overeenstemming met deze
nieuwe strategie werd ook de Duitse cultuurpolitiek ten aanzien van Iran
geïntensiveerd en werd tijdens het bezoek van Adenauer aan Teheran in 1956 een
cultureel verdrag tussen de twee landen getekend. De Duitse school werd weer
heropend en breidde zich uit (en werd in 1978 een jaar vóór de revolutie, waarna
deze zou worden gesloten, de grootste Duitse middelbare school in de wereld met
1500 scholieren).170 Een derde technische school werd in 1957 in Tabriz geopend
en het Goethe-Instituut opende een departement in Teheran in 1958. 171 Ook
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Exemplarisch zijn de verzoeken van de bekende Duitse archeoloog Ernst Herzfeld (In Iran bekend
als de vader van de Iraanse archeologie). Toen hij gedurende zijn verblijf in Iran (1923-35) om
financiële steun vroeg om een Duits archeologie-instituut in Iran op te richten werd zijn verzoek
telkens afgewezen. Gedurende de Nazi-periode kwamen financiële middelen wel vrij voor
archeologisch onderzoek maar voor Herzfeld kwamen ze heel erg laat. Omdat hij joods was werd hij
uit zijn functie gezet. Stefan Hauser, ‘Herzfeld’, www.iranica.com (11/01/2007).
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opende het Deutsches Archäologisches Institut in 1961 zijn Teheran Abteilung.172
Alleen die van Egypte werd vóór de Iraanse geopend.
Aangezien de Duitse school in Teheran vanwege de hoge onderwijskwaliteit zeer
populair werd, kozen veel Iraanse studenten in de jaren vijftig en zestig Duitse
universiteiten voor hun vervolg studie. In Duitsland hadden zich in het studiejaar
1958/59, 18.950 buitenlandse studenten uit 104 landen ingeschreven; de Iraniërs
vormden met 2678 studenten de grootste groep. Volgens Kochwasser was dit een
gevolg van de intensieve Duitse cultuurpolitiek tijdens de Adenauerperiode. 173
Een dergelijke conclusie is betwistbaar. Bovendien is het niet te bewijzen dat de
Duitse cultuurpolitiek voor deze populariteit heeft gezorgd. Het positieve beeld
van Duitsland heeft waarschijnlijk twee oorzaken die niet direct met de
cultuurpolitiek van de Bondsrepubliek te maken hebben. Ten eerste hadden de
hoge lesstandaarden aan de Duitse school in Teheran niets met Duitse
cultuurpolitiek te maken. Ook in de Bondsrepubliek werkte men volgens
eenzelfde systeem. Ten tweede kozen (en kiezen) de meeste Iraanse studenten die
een technische studie willen volgen voor Duitsland, niet als gevolg van de Duitse
cultuurpolitiek, maar vanwege het feit dat producten waarop made in Germany
staat geschreven voor kwaliteit staan. De populariteit van studeren in Duitsland
moet tegen deze achtergrond worden verklaard.
Met het aantreden van de sociaalliberale regering in Duitsland in 1969 werd
onder leiding van Ralf Dahrendorf een nieuwe cultuurpolitiek geformuleerd die
de volgende algemene doelstelling had:
Die Auswärtige Kulturpolitik wird sich künftig intensiver als bisher mit den kulturellen
und zivilisatorischen Gegenwartsproblemen befassen. Der Kulturbegriff muss daher weiter
gefasst werden.174

Deze nieuwe politiek was meer dan alleen een vorm van image bildung (wat tot
1969 het hoofddoel was) en had vooral normatieve democratische doelstellingen.
In de woorden van Dahrendorf moesten nu gesellschaftspolitische Dialoge de
cultuurpolitiek van de Bondsrepubliek aansturen. Naast de oude en bekende
terreinen waar cultuurpolitiek gevoerd werd zoals de Duitse scholen, door de staat
gefinancierde wetenschappelijke uitwisselingen en promotie van de Duitse taal en
cultuur werd het voeren van een zogenaamde gesellschafts-politischer Dialog een
van de nieuwe belangrijke pijlers van West-Duitse cultuurpolitiek. Duitse
172
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cultuurpolitiek werd met de invoering van deze nieuwe doelstelling nadrukkelijk
gepolitiseerd.
Voor Duitse culturele activiteiten in Iran werd de vernieuwde en gepolitiseerde
cultuurpolitiek goed zichtbaar in de activiteiten van het Goethe-Instituut in
Teheran. Naast het geven van taalcursussen werd het instituut ook een forum voor
Iraanse politieke dissidenten. Zij organiseerden in het Goethe-Instituut politieke
bijeenkomsten die voor alle geïnteresseerden toegankelijk waren. De
belangstelling voor deze samenkomsten nam zodanig toe dat, aangezien de ruimte
in het instituut te klein was om alle geïnteresseerden te kunnen ontvangen,
luidsprekers geïnstalleerd werden zodat geïnteresseerden op straat de lezingen
konden volgen.
In 1978 leidde een lezing zelfs tot massale politieke demonstraties.175 Opvallend
is echter dat het instituut, ondanks het feit dat het een forum was geworden waar
de oppositionele groepen veilig hun mening konden uiten, niet door de Iraanse
autoriteiten gesloten werd. Na de revolutie van 1979 is dat door de nieuwe
machthebbers in Iran wel gebeurd. Het instituut werd in 1987 gesloten.
Aanleiding hiervoor was een filmpje van Rudi Carrell dat hij in zijn
televisieprogramma Tages Show uitzond. Hierin waren vrouwen te zien die
damesslipjes naar een foto van de Iraanse religieuze en politieke leider Ayatollah
Khomeini gooiden. Na woedende betogingen en demonstraties in Iran en vooral
in Teheran werd het Goethe-Instituut in Teheran gesloten.
Concluderend kunnen we over de cultuurpolitiek van Duitsland ten aanzien van
Iran vanaf 1969 tot aan de islamitische revolutie van 1979 zeggen dat de politieke
doelstellingen bereikt zijn. Duitsland heeft het via zijn culturele instellingen in
Iran (voornamelijk het Goethe-instituut) mogelijk gemaakt, om Dahrendorfs term
te gebruiken, de gesellschafts-politische dialoog van zijn kant op gang te brengen.
Het heeft ook voor de infrastructuur en veilige ruimte gezorgd om deze dialoog
tot bloei te laten komen. De Iraanse intellectuele dissidenten uit die jaren kijken
nog steeds met veel nostalgie terug naar Shabhaye Goethe (de Goethe176
avonden).
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DEEL II
DE REVOLUTIE EN DE TRANSITIES

Deel II De Iraanse revolutie en de Duitse reactie
Structurele oorzaken van de revolutie van 1979
Sommige gebeurtenissen kunnen grote veranderingen in de betrekkingen tussen
staten teweegbrengen. De Iraanse Revolutie van 1979 was een dergelijke
gebeurtenis. 1 Het zorgde voor fundamentele veranderingen in het politieke
landschap van Iran. Hoewel het onverwachts gebeurde, had zij toch wel
structurele oorzaken. Deze kunnen verdeeld worden in economische, politieke, en
religieuze.
Midden jaren zeventig leek de positie van het regime van de Sjah nog stabiel. Het
beschikte op Israël na, kwalitatief en kwantitatief gezien over het machtigste leger
in het Midden-Oosten en had een zeer efficiënte en beruchte geheime politie
(SAVAK) die elke vorm van oppositie effectief de kop indrukte.2 Daarnaast was
er sprake van een uitgebreide bureaucratie die belang had bij het handhaven van
de status-quo. De economie liet, mede door de verhoging van de wereldolieprijs,
voor Iran ongekende groeicijfers zien.
Wat betreft de buitenlandse betrekkingen was de Iraanse monarchie de sterkste en
meest betrouwbare bondgenoot van de VS in de regio en onderhield tegelijkertijd
relatief goede economische relaties met de Sovjet-Unie en andere
Oostbloklanden. In het Midden-Oosten onderhield Iran zowel met Israël als ook
met de Arabische landen goede betrekkingen. Bij zijn bezoek aan Iran eind
december 1977 bracht Jimmy Carter de volgende Nieuwjaarstoast uit:
Iran is onder het indrukwekkende leiderschap van de Sjah een eiland van rust en stabiliteit
in één van de meest problematische regio’s in de wereld. Dit hebben we, Koninklijke
Hoogheid! aan u en uw leiderschap te danken, en aan het respect, de waardering en de
liefde die uw volk ten aanzien van u koestert.3

Feit is dat in deze oase van rust binnen een jaar na Carters toespraak een van de
meest dramatische revoluties uit de wereldgeschiedenis plaatsvond. De
monarchie die nog niet zo lang geleden zijn vijfentwintighonderdste ‘verjaardag’
had gevierd, maakte plaats voor een islamitische republiek.
De structurele oorzaken van de Iraanse revolutie van 1979 kunnen worden
verdeeld in materiële en niet-materiële oorzaken. De historicus Ervand
1

Omdat de Iraanse jaartelling anders is dan de Europese wordt doorgaans in de Engelstalige literatuur
over de revolutie van 1979 gesproken. In feite vond de revolutie eind 1978, begin 1979 plaats.
2
SAVAK staat voor: Sazmane Aminiyat Va ettelaate Keshvar of, landelijke instantie voor veiligheid
en informatie.
3
Ettelaat, 10-09-1356 (31 december 1977). Vertaling is van mijn hand. Vergelijk ook James Bill, The
Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations, 1988, 233.
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Abrahamian heeft vooral oog voor de politieke en economische oorzaken. 4
Echter, ook religieuze onvrede droeg bij aan de revolutie.
De socio-economische oorzaken: de onevenwichtige economische ontwikkeling
Na de staatsgreep van 1953 volgde een korte periode waarin de Iraanse
olieproductie vrijwel stil kwam te liggen.5 Pas na een jaar kwam de productie
weer geleidelijk op gang. In 1953 bedroegen de olie-inkomsten minder dan
vierendertig miljoen dollar. In 1973 had de staat vijf miljard dollar aan olieinkomsten en in 1977 kon de regering als gevolg van de verviervoudiging van de
olieprijs rekenen op twintig miljard dollar aan olie-inkomsten.6 Hoewel een deel
van dit eenvoudig verdiende geld even eenvoudig weer verspild werd aan
prestigeprojecten en persoonlijke hobby’s van de Sjah en zijn familie, werden in
het kader van het tweede (1955-62), derde (1962-68), vierde (1968-73), en vijfde
(1973-78) ontwikkelingsplan fundamentele structurele investeringen gedaan. Als
resultaat hiervan steeg het bruto binnenlandse product van Iran van drie miljard
dollar in 1955 naar drieënvijftig miljard dollar in 1977 en nam het gemiddeld
inkomen per hoofd van de bevolking toe van honderdzestig naar zestienhonderd
dollar.7 De economische en sociale implicaties van deze veranderingen kwamen
goed tot uiting op het gebied van onderwijs en industrie. De volgende tabellen
geven een beeld van de kwantitatieve ontwikkelingen op deze gebieden. 8
Tabel I: Groei in het onderwijssysteem (onderwijsinstellingen en aantal studenten)
Niveau
1953
1977
Universiteiten (aantal
4 (14500)
16 (154315)
studenten)
Technische scholen (aantal
36 (2538)
800 (227507)
studenten)
Voortgezet onderwijs (aantal 527 (121772)
1714 (741000)
scholieren
Basisscholen (aantal
5956 (746473)
23476 (4078000)
scholieren)

4

Ervand Abrahamian, ‘Structural Causes of the Iranian Revolution’, MERIP Reports, 1980, 21-26.
Omdat de Britten die de olieproductie regelden, zich terugtrokken en ook sancties tegen Iran
aankondigden.
6
Abrahamian, 1980, 22.
7
Ibidem. Deze inkomensgroei is opvallend omdat de bevolking van Iran gedurende dezelfde periode
van achttien naar vijfendertig miljoen groeide.
8
Abrahamian, 1980, 22-23.
5
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Tabel II: Industrie (aantal bedrijven)
Kleinbedrijf (20-49
arbeiders)
Middelgrote fabrieken (50500 arbeiders)
Grote fabrieken (meer dan
500 arbeiders)

1953
minder dan 1000

1977
meer dan 7000

300

830

19

159

Deze veranderingen zorgden voor een paar belangrijke verschuivingen in het
sociale landschap van Iran. Het proletariaat groeide maar ook de middenklasse.
Ondanks het feit dat deze groepen hun groei te danken hadden aan de
economische investeringen van het regime, kon het regime om twee redenen niet
op veel sympathie van hen rekenen.
In de eerste plaats betekende de coup van 1953 en de omverwerping van de
regering van Mohammad Mossadegh het einde van het proces van
democratisering. Tevens werden de werknemersvakbonden en - syndicaten,
politieke associaties en politieke partijen onderdrukt. Ze kregen het stempel
‘lakeien van Moskou’ of werden ervan beschuldigd een instrument van radicale
religieuze geestelijken te zijn die bevreesd waren voor de ‘Witte Revolutie’ van
de Sjah en de gevolgen die dit proces had voor de machtspositie van de
geestelijkheid.9
In de tweede plaats was een bijeffect van de economische groei de enorme
toename van de kloof tussen arm en rijk. Vooral de situatie op het platteland was
zorgwekkend. Zesennegentig procent van de Iraanse dorpen moest het gedurende
de jaren vijftig en zestig nog zonder elektriciteit en schoon water stellen. En dit
terwijl hoge functionarissen en officieren zich verrijkten. In 1979 stond in een
artikel in The Armed Forces Journal International dat:
By 1977 the sheer of corruption had reached a boiling point. The Pahlavi Foundation had
become a blatant method of grabbing wealth for the royal family. Senior officers obtained
vast wealth from commissions. Senior officials who ran companies such as Iran air and the
National Iranian Oil Company hardly bothered to conceal their extortions […] Even
conservative estimates indicate that such corruption involved at least a billion dollars
10
between 1973 and 1976.

9
In 1961 kondigde de Sjah de ‘Witte Revolutie’ aan. Deze voorzag in enorme landhervormingen en
algemeen kiesrecht. De geestelijken verzetten zich massaal tegen de landhervormingen. De reden
hiervoor was dat geestelijken grootgrondbezitters waren.
10
Ali Mansur, ‘The Crisis in Iran’, Armed Forces Journal International, 1979, No.1, 26-33.
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Deze feiten zijn niet het resultaat van het moderniseringsproces zelf, maar van het
onevenwichtige karakter van dit proces in het Iran van Mohammad Reza Sjah. De
slechte gezondheidszorg, de mislukte hervormingen in de agrarische sector, de
groei van de inkomensongelijkheid en staatscorruptie hadden ertoe geleid dat Iran
één van de minst egalitaire maatschappijen in de wereld was geworden.11
De politieke oorzaken: de ontwikkeling van de onderontwikkeling
Na 1953 blokkeerde de Sjah elke poging tot democratische politieke hervorming,
de vorming van pressiegroepen, politieke partijen, en ook verenigingen waren
verboden. Politieke protesten zoals die van 1963 werden op brute wijze
onderdrukt. 12 In 1974 werd op bevel van de Sjah de ‘partij van wederopstand’
(Hezbe Rastakhiz) in het leven geroepen. De bevolking werd voor de keuze
gesteld: lid worden van de partij of het land verlaten. Dit besluit maakte van de
Iraanse monarchie louter een op militaire kracht gebaseerde dictatuur. Hoewel de
Sjah zelf van mening was dat het oprichten van deze partij nodig was voor het
creëren van nationale eenheid teneinde snel economische vooruitgang te boeken
en de ‘grote Perzische beschaving’ (tamadonne bozorg) te doen herleven, kan zijn
argument niet anders dan als politieke retoriek worden gezien. 13 In werkelijkheid
had de Sjah slechts twee doelen. Ten eerste wilde hij de controle over
intellectuelen en de arbeiders verscherpen. Ten tweede wilde hij de staatscontrole
uitbreiden naar de bazaar en de moskeeën, en zo de controle verscherpen op de
traditionele middenklasse; terreinen waar de monarchie tot op dat moment geen
directe controle over had. De partij richtte, nadat iedereen daarvan ‘lid’ was
geworden, overal plaatselijke afdelingen op.14
Een ander voorbeeld met betrekking tot de autoritaire politiek van de Sjah die als
een structurele oorzaak van de revolutie kan worden beschouwd, was de inzet van
de geheime dienst. De SAVAK was overal actief en zorgde voor een permanent
angstgevoel in de samenleving. Kritiek werd niet geduld en de vrijheid van
meningsuiting was niet alleen voor intellectuelen maar ook voor de gewone man
11

Rapport van de International Labour Office over Iran in 1972, in: Abrahamian, 1980, 23.
Deze protesten waren het gevolg van het eerste politieke optreden van Ayatollah Khomeini in
verband met de parlementsverkiezingen in dat jaar. Hij beschuldigde het regime van het vervalsen van
verkiezingsuitslagen, het sluiten van een alliantie met Israël in plaats van met islamitische landen en
het capituleren voor de Amerikanen. Op zijn verzoek gingen duizenden winkeliers en studenten in het
hele land de straat op om te demonstreren. In confrontaties met het leger kwamen bijna honderd
mensen om het leven.
13
Pahlavi, 1992, 229-230. Zelf erkent de Sjah in zijn biografie die hij in ballingschap schreef, dat het
oprichten van de partij van wederopstand een verkeerd besluit was.
14
De these dat het verkrijgen van politieke staatscontrole over de bevolking een belangrijk doel van
de Sjah was, wordt onderstreept door de historicus William Cleveland. Hij schrijft in dit verband:
‘Through the Resurgence Party and its affiliated organizations, the regime attempted to gain control of
groups that had managed to retain a certain degree of autonomy from the Government, especially the
bazaar merchants and the Ulama’. A History of the Modern Middle East, 2000, 411.
12
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op straat illusoir geworden. In 1975 publiceerde Amnesty international een
rapport waarin het tot de conclusie kwam dat het Iraanse regime als een van de
‘worst violators of human rights’ beschouwd kon worden.15
De internationale aandacht voor mensenrechtenschendingen in Iran zorgde er
uiteindelijk voor dat naast internationale organisaties ook regeringen en in het
bijzonder die van de VS, de beschermer van de Sjah, openlijk het beleid van de
Iraanse vorst bekritiseerden.
De religieuze oorzaken: het religieuze en morele ‘verval’ van de staat en
maatschappij
De beslissing van de Sjah om de islamitische kalender te vervangen door een
monarchistische was zeer controversieel. Binnen één dag veranderde 1355 in
2535! De Sjah probeerde hiermee de rol van islam in het dagelijkse leven te
verzwakken en de monarchie sterker te maken.16 Hoewel dit besluit bij sommige
seculiere Iraniërs verwelkomd werd, was de meerderheid van de bevolking er
tegen.
Daarnaast ratificeerde de Majles wetswijzigingen waarin geen rekening werd
gehouden met de sharia-wetgeving. De minister van Onderwijs gaf universiteiten
de opdracht studenten die een chador droegen niet in te schrijven.17 Bovendien
verklaarde de ‘partij van de wederopstand’ de koning niet alleen als politiek
leider, maar ook als spiritueel leider van de natie te beschouwen.
Deze gebeurtenissen werden door de traditionele laag van de bevolking als het
‘morele verval’ van de maatschappij gezien. De Sjah wilde van de westerse
seculiere systemen alleen het economische model en de levensstijl importeren en
niet de daarbij behorende democratische waarden als politieke vrijheden of een
onafhankelijke rechtsstaat. Binnen een periode van twintig jaar veranderde het
straatbeeld in veel grote steden. Er openden in hoog tempo vele kroegen,
casino’s, bioscopen en bordelen. Ook werden, naar Amerikaans model, vanaf
begin jaren zeventig veel warenhuizen in grote steden geopend en om de
consumptie te stimuleren konden veel ambtenaren westerse producten
aanschaffen en deze in termijnen afbetalen. De traditionele winkeliers in de
bazaar waren niet te spreken over deze trend.
De veranderingen waren wel aantrekkelijk voor veel jongeren op het platteland.
Massaal begon vanaf eind jaren zestig en begin jaren zeventig de trek vanuit het
platteland naar de grote steden. Zoals zo vaak bij snelle urbanisatie leidde de trek
15

Amnesty International, Annual Report for 1974-75, 1975.
Cleveland, 2000, 411.
Chador is een lang gewaad (meestal in het zwart) die vrouwen dragen om hun hoofd en lichaam te
bedekken.
16
17
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van werkloze jongeren vanuit het platteland naar de stad voor veel sociale
problemen. Abrahamian schrijft in dit verband:
The dramatic influx of oil revenues led to a major construction boom. This, together with
the agricultural stagnation, drew millions of unemployed villagers into the cities. The
number of migrants, which had totalled 3 million between 1956 and 1971, jumped to over
380.000 annually after 1971. Since many of migrants were young, unmarried and
unskilled, and since the cities lacked housing and social services, the new shanty towns
produced predictable problems: crime, alcoholism, prostitution, delinquency, and rising
18
suicide rates.

De oppositie van geestelijken en moslimintellectuelen (zoals Dr. Ali Shariati)19
werd als reactie op deze ontwikkelingen begin jaren zeventig scherper. De reactie
van het regime op kritiek van de kant van geestelijken was hard. Een groep
geestelijken die de ‘partij van wederopstand’, religieus maar ook constitutioneel
onwettig verklaarde, werd gearresteerd en zonder proces opgesloten.20 Wanneer
studenten van de seminaries in Qom tegen de arrestatie van hun mentors
protesteerden, werden vervolgens ook de seminaries door het regime gesloten.
Vanaf deze periode, begin jaren zeventig, werd de religieuze oppositie tegen het
regime steeds feller. Binnen het religieuze discours van Ayatollah Khomeini
werden alle maatschappelijke problemen en economische en politieke misstanden
toegeschreven aan het regime van de Sjah.
De Revolutie
Nu was in de jaren zeventig in veel islamitische landen sprake van (onderhuidse)
ontevredenheid over de gevolgen van het economische moderniseringsproces
voor de maatschappij en wilde een meerderheid hiertegen remedies zoeken in
traditionele islamitische normen. 21 Waarom vond alleen in Iran een revolutie
18

Cleveland, 2000, 414.
De invloed van de toespraken van de islamitische socioloog Dr. Shariati, met name op
studenten,was gedurende de jaren zeventig ongekend. Hij wordt door velen als de meest invloedrijke
Iraanse intellectueel beschouwd wiens invloed vandaag de dag nog steeds op Iraanse universiteiten
voelbaar is. Zie voor meer informatie over hem: http://www.shariati.com
20
Binnen deze groep zaten zeer vooraanstaande geestelijken zoals Ayatollah Taleghani, Ayatollah
Beheshti en Ayatollah Montazeri. Ze zouden na de revolutie belangrijke politieke posten krijgen. De
eerste twee kwamen bij aanslagen in de beginjaren van de islamitische republiek om het leven.
Ayatollah Montazeri, die aanvankelijk Ayatollah Khomeini als geestelijke opperste leider van Iran
zou opvolgen werd zelf een dissident en overleed in december 2009 onder huisarrest.
21
Cleveland spreekt in dit verband over de ‘resurgence of Islam’ en schrijft hierover: ‘As a result of
the failure of imported, secular models to bring economic progress, political freedom, or social justice,
many Middle Eastern Muslims began to question their leaders’ reliance on foreign practices and to reexamine their own personal values. By departing from an integral Islamic order, an order in which
political, social, and economic activities were conducted according to the shariah, their leaders had,
many Muslims believed, contributed to the weakness of Islamic society as a whole. Muslims who held
19
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plaats en welke gevolgen had deze voor de identiteitsverandering van Iran als
actor in de internationale betrekkingen? De reden hiervoor is dat naast de drie
genoemde structurele oorzaken die in een andere vorm en intensiteit ook in
andere islamitische ontwikkelingslanden aanwezig waren, een paar onverwachte
gebeurtenissen in Iran in samenhang met de genoemde structurele oorzaken
ervoor zorgden dat de revolutie van 1979 kon plaatsvinden.
Vanaf 1975 werden de gevolgen van het monetaire beleid van de regering
duidelijk in de vorm van inflatie. 22 De Sjah was niet in staat de inflatie die
gepaard ging met snelle economische groei te beteugelen. Hij gebruikte de
winkeliers als zondebokken en verklaarde ‘de oorlog’ aan de bazari’s. Volgens
het regime waren zij verantwoordelijk voor de inflatie. Het regime voerde
prijscontroles in, veel winkeliers werden opgepakt en er werden in grote
hoeveelheden levensmiddelen geïmporteerd om de inflatie te controleren. Niet
voor de eerste keer in de geschiedenis zocht de bazaar hulp bij zijn traditionele
bondgenoot: de geestelijkheid.
In zijn poging om de economische chaos te managen verving de Sjah de bij de
bevolking niet geliefde premier Hoveyda door Jamshid Amuzegar, een in de VS
gepromoveerde econoom. Ter beteugeling van de inflatie gaf de nieuwe premier
opdracht alle overheidsinvesteringen stop te zetten om zo de vraagzijde van de
economie te matigen. Het gevolg hiervan was weliswaar dat de inflatie niet
verder werd aangewakkerd, maar het leidde tevens tot een groei van de
werkloosheid waardoor de ontevredenheid niet verdween, maar juist toenam.
De Sjah besloot voorts tijdelijk minder repressief op oppositionele geluiden te
reageren. 23 Het gevolg hiervan was dat de oppositie vanaf 1977 veel actiever
werd en openlijk in kranten en tijdschriften of middels pamfletten kritiek leverde
op het regime. Het Duitse Goethe-Instituut bijvoorbeeld, organiseerde in 1978
een serie lezingen die tien dagen lang duurden en waar Iraanse schrijvers en
dichters zeer kritische toespraken over de Sjah hielden. Het feit dat het regime
niet overging tot het sluiten van dit instituut moet ook in dit licht worden
gezien.24

this view asserted that Islam contained the necessary ingredients for modern development. To be
healthy, political and economic life should be derived from the moral values rooted in Islam, not from
western consumerism and materialism. Cleveland, 2000, 428.
22
Mede door de hoge inkomsten van de staat als gevolg van de zeer hoge olieprijs van 1973 en 1974,
importeerde de regering allerlei consumptiegoederen, en voerde in plaats van een structureel beleid in
de vorm van duurzame investeringen, een monetair beleid, en pompte veel geld in de economie. Het
gevolg hiervan was dat de economie oververhit raakte en inflatie ontstond.
23
Abrahamian, 1982, 504 -5. Cleveland, 2000, 411.
24
Soheil Asefi, ‘Dah Shabe She’ér’ Sharqh, 04/08/2003. Ook te raadplegen via:
http://ahoor1338.persianblog.ir/post/555 (2/08/2011).
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Een andere belangrijke gebeurtenis was de publicatie (in januari 1978) van een
artikel in Ettelaát, een belangrijke landelijke krant. 25 In dit artikel werden de
geestelijken (de zwarten) ervan beschuldigd een alliantie te zijn aangegaan met de
communisten (de roden) om de resultaten van de ‘witte revolutie’, onbelangrijk te
doen lijken en te bagatelliseren. Ook werd in dit artikel de belangrijkste
geestelijke oppositieleider, Ayatollah Khomeini ervan beschuldigd een spion van
Engeland te zijn. De publicatie van dit artikel leidde tot grote verontwaardiging
onder de geestelijken. De seminaries en de bazaars gingen dicht en de
geestelijken en theologiestudenten gingen de straat op om tegen deze publicatie te
demonstreren. Ze eisten de terugkeer van Ayatollah Khomeini die in ballingschap
leefde. Het regime greep hard in, zeventig mensen kwamen om het leven en
honderden raakten gewond.26
Hierna riepen de belangrijkste geestelijken van het land de bevolking op om op
de veertigste dag een herdenking te houden voor de omgekomen demonstranten
die als ‘martelaars’ zouden zijn gestorven. 27 De eerste herdenkingsdemonstratie
vormde de aanzet tot meerdere. De reden hiervoor was dat tijdens elke
herdenkingsdemonstratie het regime hard ingreep waarbij telkens demonstranten
om het leven kwamen waardoor een nieuwe ronde van veertig dagen van rouw
door de geestelijkheid werd aangekondigd. Deze ‘strategie’ zorgde ervoor dat het
niet bij één of twee demonstraties bleef. De geestelijkheid met Ayatollah
Khomeini voorop hadden steeds een goede reden om de bevolking te laten
demonstreren tegen de Sjah. De toespraken van Khomeini die in ballingschap via
casettebandjes werden opgenomen en waarin hij de bevolking opriep te blijven
demonstrereren, werden op grote schaal gekopieerd en onder de bevolking
verspreid.28
Mede door de economische maatregelen van Amuzegar om de inflatie te
beteugelen kwam de economische groei tot stilstand. Veel arbeiders verloren hun
baan. Deze ontevreden massa die zich hiervoor vooral tot de communistische
Tudeh partij aangetrokken voelde, nam vanaf midden 1978 deel aan de
betogingen van de geestelijken en de bazari’s. Uit solidariteit met hun collega’s,
uit onvrede met het regeringsbeleid en als reactie op de oproep van Ayatollah
25
‘Iran va reactionerhaye siyah va sorkh’ (Iran en de zwarte en de rode reactionairen) Ettelaát, 07-011978.
26
Abrahamian, 1982, 505. Cleveland, 2000, 415.
27
Binnen het sjhiisme is het gebruikelijk om de doden op de veertigste dag na hun overlijden te
herdenken.
28
Sommigen spreken daarom bij het onderscheiden van de Iraanse revolutie van een ‘casette
revolutie’. Zie: Ali Mohammadi and Annabelle Mohammadi, Small Media, Big Revolution.
Communication, Culture and the Iranian Revolution, 1994. Ironisch genoeg zien we dat het regime
die mede dankzij de moderne technologie van de jaren zeventig (cassette recorders) de Sjah kon
verslaan, zelf nu veel last heeft van de moderne communicatie middelen als internet, twitter en
facebook die door de Iraanse oppositie gebruikt worden.
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Khomeini om te staken, gingen veel arbeiders in staking. De betogingen namen
door deze ontwikkelingen een steeds radicalere vorm aan. De regering kondigde
(als antwoord op deze ontwikkelingen) de noodtoestand af. De bevolking hield
zich hier niet aan en bleef demonstreren. Op vrijdag, acht september 1978 werden
er door het hele land betogingen gehouden. Het regime trad vooral in Teheran
zeer hard op tegen de demonstranten waarbij helikopters en tanks werden ingezet
om de massa’s uit elkaar te drijven. Hierbij kwamen honderden mensen om het
leven. Deze vrijdag staat in de Iraanse geschiedenis bekend als de ‘zwarte
vrijdag’. Dit harde optreden van het regime had een desastreus resultaat:
It placed a sea of blood between the shah and the people. It enflamed public emotions,
intensified popular hatred for the regime, and thereby further radicalized the population. It
also undermined moderates who called for the 1905 constitution and sought a compromise
29
with the monarchy.

De stakingen na de ‘zwarte vrijdag’ werden omvangrijker en breidden zich uit tot
strategische sectoren als de olie-industrie en het bankwezen. De Sjah verving
Amuzegar door Sharifemami (die nauwe familiaire banden had met de
geestelijkheid) en toen dit besluit geen succes bleek, door generaal Azhari.
Daarnaast benoemde hij zes andere generaals als ministers. Tegelijkertijd bood
hij de oppositie een olijftak aan en liet veel prominente politieke gevangenen vrij,
stuurde de keizerin Diba op pelgrimstocht naar Mashhad, en Najaf, verscheen op
televisie en kondigde aan dat hij ‘de revolutionaire boodschap’ van de bevolking
had gehoord. Hij beloofde vrije verkiezingen te houden en de in het verleden
gemaakte ‘fouten’ te corrigeren. Zijn charmeoffensief had echter geen effect.
Ayatollah Khomeini maakte handig gebruik van het religieuze discours en
vergeleek de Sjah met Yazid.30 Een dialoog aangaan met de Sjah of het sluiten
van een compromis was binnen dit discours uitgesloten. De Sjah moest weg en
voor het eerst gebruikte hij de term islamitische republiek die de monarchie moest
vervangen. Het nationale front dat het streven naar een islamitische republiek
steunde, sloot een alliantie met ayatollah Khomeini en riep zijn aanhang op om
zich aan te sluiten bij de demonstranten en mee te doen met de stakingen. Net als
tijdens de constitutionele revolutie van 1905-9 was weer sprake van een alliantie
tussen de seculiere republikeins georiënteerde krachten en islamisten.
De laatste fase in aanloop naar de revolutie viel samen met de maand Muharram,
en ook hier was weer sprake van een continuïteit in die zin dat de maand
Muharram hét moment is waarin het gebruik van een religieus discours grote
29

Cleveland, 2000, 516.
Yazid was degene die de opdracht had gegeven Imam Hussain, de derde sjiitische imam, en zijn
volgelingen te doden. Binnen het sjiisme is hij een van de meest gehate figuren.
30
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impact kan hebben op de massa. Khomeini riep de bevolking op om net zolang te
demonstreren totdat uiteindelijk, net als in Muharram in de tijd van imam
Hussain ‘bloed’ zou zegevieren boven het ‘zwaard’ en de ‘islam’ de
‘ongelovigen’ zou verslaan.31
Betogingen en demonstraties gingen samen met landelijke stakingen. De export
van olie was stopgezet en als gevolg hiervan waren de belangrijkste economische
activiteiten stilgevallen. Een werknemer van het ministerie van Olie stelde in een
kranteninterview één voorwaarde voor de herstart van de olie-export: ‘We will
export oil only after we have exported the Shah and his generals’.32
Een andere factor die liet zien dat de dagen van de Sjah waren geteld, had met het
belangrijke feit te maken dat het leger en de politie, dé instanties waar de Sjah
altijd op kon rekenen, in een crisis verkeerden. Soldaten en agenten voerden het
bevel van hun meerderen niet meer uit. De situatie werd zo ernstig dat de soldaten
hun kazernes verlieten om aan de demonstraties deel te nemen.
En alsof de binnenlandse onrust niet genoeg was, verloor uiteindelijk ook het
Westen (in tegenstelling tot 1953) de hoop op de overlevingskansen van de Sjah.
George Ball, de rapporteur van president Carter kwam tot de conclusie dat:
The shah would not survive the crisis unless he took immediate steps to dilute his power
and establish a broad-based civilian government.33

In een laatste poging om de monarchie te redden benoemde de Sjah Shahpur
Bakhtiyar, een radicale aanhanger van Mossadegh, tot premier. Zelf ging hij voor
onbepaalde tijd op ‘vakantie’ naar Europa. Bakhtiyar, een trouwe aanhanger van
het laïcisme, moest niets hebben van de term ‘islamitische republiek’ en wilde
alleen meewerken aan het vormen van een ‘democratische republiek’. De
religieuze krachten echter onder leiding van Ayatollah Khomeini die in februari
1979 als de leider van de revolutie terugkeerde naar Iran, hadden de meeste
aanhang. Bakhtiyar hoopte nog op de steun van het leger maar de legerleiding
koos de kant van het volk en liet hem vallen. Hij vluchtte naar Frankrijk. Op
bevel van Ayatollah Khomeini werden in snel tempo comités (die door de bazaar
gesteund werden) gevormd. De geestelijken namen de leiding over deze raden.
Tegelijkertijd kregen deze raden ook een militaire taak, de zogenaamde
pasdarane enghelabe eslami (de latere Revolutionaire Garde). Deze
31
Ayatollah Ruhollah Khomeini, ‘bayaniye mahe moharram’ (afkondiging voor de maand
Muharram), Khabarname, No.24, 27/11/1978, 1-4. De Amerikaanse verslaggever Allway
concludeerde in zijn verhaal dat: ‘A giant wave of humanity swept through the capital declaring
louder than any bullet or bomb could the clear message: ‘The Shah must go’. Tim Allway, ‘Iran
Demonstrates’, Christian Science Monitor, 12/12/1978.
32
Iran Times, 12 /01/ 1979.
33
Robert Burrt, ‘U.S. Pressing Shah to Compromise’, New York Times, 16/12/1978.
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vrijwilligersorganisatie bestond uit jonge, radicale islamisten. Ook werden in snel
tempo revolutionaire islamitische rechtbanken in het leven geroepen die de
aanhangers van de Sjah en oude prominente bestuurders, voor zover ze niet
gevlucht waren, vrijwel zonder uitzondering ter dood veroordeelden.
De eerste stap van de Revolutie was dankzij de massale steun van de bevolking
geslaagd. Alle oppositiegroepen die in de tijd van de Sjah actief waren steunden
de revolutie onder leiding van de charismatische Ayatollah Khomeini. Deze steun
had vanzelfsprekend tot doel dat wanneer de revolutie eenmaal zou zijn geslaagd,
al deze groepen deel zouden nemen aan het bestuur van het land.
De tweede stap van de revolutie verliep echter volgens een patroon dat bij
meerdere revoluties terugkomt, namelijk concentratie van de macht bij één groep,
waardoor andere ‘kinderen van de revolutie’ zelf het slachtoffer worden van hun
revolutie. In Iran verliep het niet anders. De geestelijkheid trok alle macht naar
zich toe. Politieke activiteiten van communisten, seculiere republikeinen en
islamitische marxisten werden verboden. Voor een deel vluchtten de leiders van
deze groepen naar het buitenland en degenen die waren overgebleven werden
terechtgesteld. Het gevolg van de zogenaamde enghelabe farhangi (culturele
revolutie) waarbij de universiteiten voor een periode van ongeveer twee jaar
werden gesloten, was dat veel docenten ontslagen werden en zij massaal naar het
buitenland vertrokken.
Er werd gewerkt aan het creëren van een islamitische orde en het belangrijkste
kenmerk hiervan was het concept van de velayate faghih, oftewel het bestuur van
de islamitische jurist. Deze functie is de invloedrijkste en machtigste positie
binnen de staat. Na de herziening van de constitutie eind 1979 werd deze in een
referendum goedgekeurd.
De religieuze veranderingen hadden ook tot gevolg dat aan de buitenlandpolitieke
identiteit van Iran als gevolg van de revolutie een nieuwe dimensie werd
toegevoegd.
Buitenlandpolitieke identiteit van Iran na de revolutie
Voor een goed begrip van de Duitse Iranpolitiek is het noodzakelijk de
veranderingen in de buitenlandpolitieke identiteit van Iran na de revolutie te
bespreken. Alleen dan is het mogelijk iets zinnigs te zeggen over de effectiviteit
van de Duitse Iranpolitiek. Nadat de verschillende dimensies van de
buitenlandpolitieke identiteit van Iran geschetst zijn, kan immers onderzocht
worden waarop in de officiële Duitse Iranpolitiek de nadruk wordt gelegd. Hoe
zien de Duitsers Iran en welke percepties hebben ze over de buitenlandse politiek
van Iran? Het is ook van belang om te vermelden dat de (negatieve dan wel
positieve) identiteitsperceptie van de ander (in dit geval Iran) door Duitsland niet
115

per definitie hoeft door te werken in de officiële Iranpolitiek. Landen definiëren
zichzelf immers ook door de andere actor als ‘anders’ te beschouwen zonder dat
dit directe gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het economische verkeer tussen de
twee landen. 34 Zo draagt het definiëren van een actor als ‘anders’ bij aan het
proces van zelfdefiniëring.35
De revolutie van 1979 brak in korte tijd radicaal met de structuur van het Iraanse
buitenlandse beleid van vóór de revolutie. De Sjah onderhield goede betrekkingen
met westerse landen en had geprobeerd om vanaf de jaren zestig ook toenadering
te zoeken tot communistische landen. Aan de vooravond van de Iraanse Revolutie
was Iran in een betrouwbare partner van westerse en in mindere mate ook van
communistische landen veranderd. Dit alles werd onderuit gehaald door de
revolutionaire en niet altijd rationele besluiten, die voor opschudding op
internationaal niveau zorgden. Maloney spreekt in dit geval van een ‘radical
reinvention’.36 De argumentatie die aan deze stelling ten grondslag ligt, houdt in
dat de nieuwe orde, de politieke, economische en maatschappelijke verhoudingen
zo dramatisch wijzigde dat een omwenteling in de buitenlandse politiek
onvermijdelijk was. De nieuwe buitenlandpolitieke identiteit van Iran die vorm
kreeg door een religieus discours en onverwachte incidenten zorgde ervoor dat
het nieuwe regime bestempeld werd als onbetrouwbaar, onvoorspelbaar,
irrationeel, in het kort, als ‘anders’. 37
Waar deze en soortgelijke stellingen de nadruk op leggen, is de veronderstelling
dat binnen een politiek systeem er slechts sprake kan zijn van één identiteit. In
deze studie wordt het tegenovergestelde beweerd. Zoals reeds in het theoretische
kader aan de orde werd gesteld, laat de constructivistische benadering zien dat
identiteiten telkens geconstrueerd worden en derhalve niet statisch maar
dynamisch zijn.38
34
Zie in dit verband het theoretische kader. De poststructuralistische theorie, in het bijzonder de
analyse van het werk van David Campbell.
35
Suzanne Maloney schrijft in dit verband: ‘We are defined as much by whom and what we reject as
different, as by references that resonate’, in: Shibely Telhami and Micheal Barnett (eds.), Identity and
Foreign Policy in the Middle East, 2002, 93. Ook binnen de filosofie wordt ervan uitgegaan dat het
constitueren van identiteit, in de woorden van Chantal Mouffe, ‘Implies the establishment of a
difference, difference which is often constructed on the basis of a hierarchy’. Henry Staten spreekt in
dit verband over het creëren van een ‘constitutive outside’. Zie respectievelijk: Chantal Mouffe, On
the Political, 2005, 15. Henry Staten, Wittgenstein and Derrida, 1985.
36
Maloney, 2002, 88.
37
Zoals de bezetting en de gijzeling van het personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran in
1979 die een grove schending van het internationale recht was, en het nieuwe revolutionaire regime in
de ogen van veel landen volstrekt onbetrouwbaar maakte. Zie voor meer voorbeelden in dit verband,
Said Rezaeiejan, ‘De moeizame weg naar een dialoog tussen de Verenigde Staten en Iran’, Atlantisch
Perspectief, No.4, 2006, 11-14.
38
Zie hierover (in de context van het Midden-Oosten) Bernard Lewis, The Multiple Identities of the
Middle East, 1998.
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De meeste onderzoekers houden te weinig rekening met het dynamische karakter
en pluriformiteit van identiteit. Hoogstens wordt er van uitgegaan dat de
buitenlandpolitieke identiteit van Iran twee dimensies kent. Zo legt de socioloog
Shahrough Akhavai vooral de nadruk op de verschuiving naar een islamitische
identiteit van de staat na de revolutie van 1979 en concludeert dat de aandacht
vooral uit moet gaan naar de invloed van religie op het buitenlandse beleid.39 Ook
William Cleveland stelt dat om de buitenlandse politiek van Iran te begrijpen de
aandacht vooral gericht moet zijn op de invloed van de politieke islam. 40
Bovendien is de vervolgargumentatie binnen een dergelijke religieus
georiënteerde benadering er één waarin religieus beleid staat voor irrationeel
beleid dat geen rekening houdt met het algemene belang van de natie.
Islamisering van de maatschappij van bovenaf zorgt ervoor dat ook de
buitenlandpolitieke identiteit verandert. Als voorbeelden om zijn argument te
onderbouwen gebruikt Cleveland de revolutionaire retoriek van het regime en zijn
wens de revolutie naar omringende landen te exporteren. Ook haalt Cleveland de
Iraanse steun aan sjiitische groepen in Libanon en Bahrein als bewijzen aan.41
Zijn argumentatie en de voorbeelden die hij gebruikt zijn, hoewel correct, niet
bevredigend.
Islamisme vormt slechts één van de dimensies van de buitenlandpolitieke
identiteit van Iran. Bovendien kunnen dezelfde voorbeelden in het licht van
geopolitieke redenen anders worden verklaard, waar religie steeds een middel is
om het beleid te kunnen legitimeren. Immers, wanneer het primaat van islam
altijd de doorslaggevende factor zou zijn, dan zouden we niet alleen Iraanse steun
aan de Tsjetsjeense rebellen in hun strijd tegen Moskou verwachten, maar ook
Iraanse steun aan de Azeri’s van Azerbeidzjan (waar na Iran de meeste sjiitische
moslims wonen) – dit in verband met de spanningen tussen Armenië en
Azerbeidjaan - terwijl in beide gevallen het tegenovergestelde het geval was.
In een andere benadering die tegenover het bovengenoemde perspectief staat,
wordt de rol van religie slechts als een middel gezien. Religie heeft binnen dit
identiteitsconcept dat door de politicoloog Ehteshami verdedigd wordt, vooral een
retorische functie. Elke moderne natiestaat, ook het revolutionaire Iran is geen
uitzondering en is een rationele actor. Volgens hem zien we in de beginjaren van
39
Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-state Relations in the
Pahlavi Period, 1980.
40
Cleveland, 2000.
41
Ibidem, 422-3. Cleveland gaat er bovendien van uit dat er slechts sprake kan zijn van één
buitenlandpolitieke identiteit. Nadruk leggen op religieuze identiteit betekent daarom het voeren van
een autarkisch beleid, terwijl samenwerking met andere landen op economisch terrein ten koste zou
gaan van het primaat van de religie in het buitenlandse beleid. Het volgende citaat is een goede
illustratie van een dergelijke redenering: ‘With the end of the war with Iraq in 1988, the regime was
forced to consider whether foreign firms should be allowed to participate in rebuilding the country or
whether to continue on the path of self-reliance’, Ibidem, 425.
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de revolutie veel retoriek maar tegelijkertijd ook dat de islamitische republiek
steeds rationeler is gaan handelen. Ehteshami maakt om zijn argument te
onderbouwen onderscheid tussen verschillende ‘republieken’. In de periode van
de eerste republiek (1979-1989) is de meeste religieuze retoriek waarneembaar.
In de tweede republiek (1989-1996) wordt dat minder en gedurende de derde
republiek (1997-2005) is het gebruik van religieuze retoriek sterk afgenomen.42
Ook dit argument, hoewel zeer overtuigend door Ehteshami uiteengezet, is niet
bevredigend. Hij haalt als goed realist vooral die voorbeelden aan die laten zien
dat Iran een rationele actor is, evenals alle andere ‘normale’ staten. En van
rationeel gedrag is dan sprake, wanneer Iran minder nadruk legt op religieuze
overwegingen. Natuurlijk is het mogelijk om het buitenlandse beleid van Iran ook
aan de hand van het neorealisme te verklaren, maar dit neemt niet weg dat religie
in bepaalde kwesties invloed heeft gehad op de Iraanse buitenlandse politiek.
Bovendien is het onmogelijk om de rol van de religie in de buitenlandpolitieke
identiteit van Iran als pure retoriek te zien, omdat de belangrijke rol ervan in de
constitutie, met het concept van de velayate faghih, vastgelegd is. De religieuze
leider van het land heeft immers op het gebied van het buitenlandse beleid het
laatste woord.
De Amerikaanse Iran-expert Gary Sick onderscheidt twee vormen van
buitenlandpolitieke identiteit in het postrevolutionaire Iran. In de eerste plaats
(maar niet in hiërarchische zin) een republikeinse identiteit, en in de tweede
plaats een islamitische identiteit. Beide zijn van invloed op het buitenlandse
beleid van Iran.43 Ook Sick maakt echter een eenzijdige analyse door te stellen
dat de islamitische identiteit na de beginjaren van de revolutie vooral voor
retorische doeleinden en propaganda is gebruikt en dat uiteindelijk de enige
overgebleven ‘normale’ identiteit een rationele republikeinse is geweest. Volgens
hem heeft Iran vanaf 1979 een leerproces doorgemaakt, wat hij aanduidt als
‘Iran’s learning curve’. 44 De normalisering heeft volgens Sick zijn hoogtepunt
42
Zie Anoushiravan Ehteshami en Raymond Hinnebush (eds.), The Foreign Policies of the Middle
East States, 2002, 283-310. Ehteshami heeft na de verkiezingswinst van Ahmadinejad in 2005 bij de
presidentsverkiezingen zijn these min of meer aangepast en toegegeven dat religie en politiek in Iran
in de vorm van politieke islam toch een belangrijk onderdeel zijn van de buitenlandpolitieke identiteit
van Iran. Zie Anoushiravan Ehteshami, Iran and the Rise of its Neoconservatives: The Politics of
Tehran’s Revolution, 2007.
43
Gary Sick, ‘Iran’s Foreign Policy: A Revolution in Transition’, in: Nikki Keddie and Rudi Matthee
(eds.), Iran and the Surrounding World, Interactions in Culture and Cultural Politics, 2002, 355-373.
44
Ibidem, 356. Volgens Sick was het gevoel van onzekerheid en wantrouwen jegens de islamitische
republiek in het begin begrijpelijk. Maar Iran heeft zijn gedrag uiteindelijk toch aangepast aan de
geldende normen binnen het internationale politieke systeem. Hij schrijft in dit verband dat: ‘In the
exuberant atmosphere following the overthrow of the shah, Iranian leaders displayed no interest in
diplomatic niceties, much less support for any legacies of the shah’s rule. Revolutionary leaders
almost casually let it be known that they did not consider themselves bound by any of the shah’s
agreements. […] Those remarks, when coupled with fiery rhetoric calling for export of the revolution
to all of the Islamic world, gave Iraq and other neighbours of Iran justifiable grounds for concern’,
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bereikt met de verkiezing van Mohamad Khatami als president in 1997. Ook deze
benadering is niet bevredigend. Het is meer een journalistieke zoektocht naar de
buitenlandpolitieke identiteit van postrevolutionair Iran. Sick houdt met twee
zaken geen rekening.
Ten eerste veronderstelt hij dat in de buitenlandpolitieke identiteit van Iran de
religieuze dimensie door de jaren heen plaats heeft gemaakt voor een rationeel
beleid waarbij het buitenlandse beleid tot stand komt op basis van een kostenbatenanalyse. De presidentsverkiezingen in 2005 en het buitenlandse beleid van
Iran daarna laten echter duidelijk zien dat de religieuze dimensie in het geheel
niet verdwenen is.
Ten tweede gaat Sick er indirect van uit dat het regime in een proactieve houding
zijn identiteit heeft aangepast. Met evenveel recht kan gesteld worden dat het
regime zijn buitenlandpolitieke identiteit onder dwang en als reactie op
buitenlandse druk heeft aangepast.
Een laatste groep onderzoekers gaan ervan uit dat de buitenlandpolitieke identiteit
van Iran, of het nu om de periode van vóór de revolutie gaat, of de
postrevolutionaire periode, het beste gekarakteriseerd kan worden door een sterk
gevoel van nationalisme. Deze onderzoekers onderscheiden twee ‘paden’ die naar
dit nationalisme leiden.
Ten eerste is er sprake van een identiteitsconcept dat door ‘positief nationalisme’
gekenmerkt wordt. Iran als de oudste beschaving in de regio, een land dat nooit
een (officiële) kolonie is geweest en waar de staatsgrenzen de laatste vijfhonderd
jaar min of meer onveranderd zijn. Dit bewustzijn oefent grote invloed uit op hoe
het buitenlandse beleid van Iran tot stand komt. 45 Deze vorm van positief
nationalisme is, hoewel wetenschappers (meestal historici) het als
vanzelfsprekend beschouwen, een gegeven waar je als Iraniër al op jonge leeftijd
op school mee wordt geconfronteerd, uiteindelijk een invented identity en dus een
constructie. 46 Het legitimeert het dominante gedrag van Iran in de regio. De
historicus Graham Fuller schrijft in dit verband:

356. In zijn conclusie stelt Sick om zijn argument in verband met het Iraanse leerproces richting
‘normalisering’ te onderbouwen dat: ‘It was one of the great ironies of the Iranian revolution that its
most siginificant ‘export’ to its neighbors in the Middle East might prove to be a model of a
democratizing system within an Islamic context. Some of those in the neighbourhood might regard
that as a threat as great as the export of radical Islamism’, 373.
45
Shahram Chubin schrijft in dit verband: ‘Iran is blessed by a strong sense of identity, a notable
culture and ancient civilization from which it takes inspiration’, ‘Iran’s Strategic Predicament’, Middle
East Journal, 2000, 54 (1), 15.
46
Voor een kritiek op nationalisme als de enige buitenlandpolitieke identiteit van Iran, zie: Mostafa
Vaziri, Iran as Imagined Nation: The Construction of National Identity, 1993. Deze notie van positief
nationalisme vertoont sterke overeenkomsten met de natievormingtheorie van Benedict Anderson
waar hij over imagined communities spreekt’.
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Iran believes it has the historical, cultural, even moral weight to powerfully shape the
region where classic Persian empires have at one time held sway.47

Tegenover deze vorm van ‘positief nationalisme’ is er in Iran ook sprake van
‘negatief nationalisme’.48 Binnen dit concept wordt Iran als ‘slachtoffer’ gezien
dat door de geschiedenis heen benadeeld is door buitenlandse machten. Als
voorbeelden kunnen respectievelijk de Arabische, Mongoolse en Turkse invasie
worden genoemd. En in de jongste geschiedenis zijn het de imperialistische
mogendheden (de Russen en de Engelsen) die de soevereiniteit van Iran hebben
geschonden. Ook de VS wordt na de islamitische revolutie als dader bestempeld.
Hierbij wordt doorgaans gerefereerd aan de door de VS gesteunde coup tegen
premier Mossadegh in 1953, die het einde van het democratiseringsproces in Iran
betekende. Het schenden van de Iraanse soevereiniteit door invasie, bezetting en
economische uitbuiting maar ook het opleggen van de eigen culturele normen
door buitenlandse actoren hebben ervoor gezorgd dat Iran zich in zijn buitenlands
beleid tegen grote mogendheden zeer defensief opstelt.49 De slechte historische
ervaring in het collectieve geheugen van Iraniërs in de vorm van ‘defensief
nationalisme’, is ook een fundamenteel onderdeel van de Iraanse buitenlandse
politieke identiteit.50
Ondanks het feit dat wetenschappers doorgaans op één aspect van
buitenlandpolitieke identiteit van Iran de nadruk leggen is aan de hand van het
werk van dezelfde onderzoekers getoond dat in Iran niet sprake is van één
buitenlandpolitieke identiteit, maar dat deze meerdere dimensies kent:
47
Graham Fuller, The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, 1991, 241.
Een goed voorbeeld van het gevoel dat Iran historische claims heeft in de regio is de bezetting van
drie zeer kleine maar strategisch gelegen eilanden in de Perzische Golf door Iran in 1971. Sindsdien
heeft deze bezetting voor irritaties gezorgd in de betrekkingen met de Perzische Golflanden in het
algemeen en met de Verenigde Arabische Emiraten in het bijzonder die de drie eilanden als hun eigen
territorium beschouwen.
48
Zie Rouhollah Ramezani, Iran’s Foreign Policy 1941-1973: A Study of Foreign Policy in
Modernizing Nations, 1973. Rouhollah Ramezani, ‘Iran’s Foreign Policy: Both North and South’, The
Middle East Journal, 1992, 46 (3).
49
De invloedrijke Iraanse intellectueel Jalal Al-ahmad introduceerde in dit verband in de jaren zestig
van de twintigste eeuw de term Gharbzadegi, wat letterlijk vertaald ‘verwestering’ betekent. Alahmad vergeleek verwestering met cholera die zich, wanneer deze niet wordt bestreden snel de hele
maatschappij kan besmetten. Het gevaar hiervan voor de Iraanse intellectuelen was en is, dat wanneer
ze westers georiënteerd zijn zij als lakeien van het ‘westen’ en verraders van het Iraanse volk worden
gezien. Het ironische van het concept is dat het vooral antiwesters is en niet anticommunistisch. Alahmad, in de tijd dat hij dit boek schreef, was een communist.
50
Daar positief nationalisme het beste binnen de context van wat Anderson imagined communities
noemt geanalyseerd kan worden, kan negatief nationalisme het beste begrepen worden door
nationalisme te zien als politiek programma. Hierin wordt binnen een politiek discours een selectie
gemaakt uit de geschiedenis ten dienste van het politieke programma. Het gevolg hiervan is dat aan
het framen van het politieke programma inherent is een wij/zij-onderscheid. Het gevolg is dat deze
vorm van nationalisme een antagonistisch karakter heeft. Voor een goede analyse van nationalisme als
politiek programma zie Ernst Gellner, Nations and Nationalism, 1983, 1.
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islamisme (de religieuze dimensie in de vorm van radicaal sjiisme)
positief nationalisme (Iran als de oudste beschaving in de regio en
potentieel het machtigste land in het Midden-Oosten)
negatief nationalisme (anti-imperialisme dat voortkomt uit het
collectieve geheugen van Iraniërs en de wens ‘niet-gebonden’ te willen
zijn)
republikeinse identiteit (het hanteren van een pragmatisch rationeel
beleid waarin het nationale belang gedefinieerd wordt in zijn klassieke
vorm: het overleven van de staat, politieke stabiliteit (in de regio) en
economische groei.

Deze verschillende dimensies van de buitenlandpolitieke identiteit van Iran
worden bovendien selectief toegepast. 51 Deze selectieve toepassing is tevens
gelegitimeerd in de Iraanse constitutie in de artikelen 152, 153, en 154. Vooral
artikel 152 laat heel goed zien dat in het postrevolutionaire Iran sprake is van een
multidimensionaal buitenlandpolitieke identiteitsconcept:
The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based upon the rejection of all forms
of domination, both the exertion of it and submission to it, the preservation of the
independence of the country in all respects and its territorial integrity, the defence of the
rights of all Muslims, non-alignment with respect to the hegemonic superpowers, and the
52
maintenance of mutually peaceful relations with all non-belligerent states.

Tegen deze achtergrond is het mogelijk te onderzoeken op welke
identiteitsdimensie Duitsland vooral de nadruk heeft gelegd. En welke gevolgen
hebben de Duitse percepties gehad voor de Duitse Iranpolitiek? Is er in verband
met de Duitse Iranpolitiek na de revolutie van 1979 een verschil in de Duitse
Iranpolitiek van vóór de Duitse hereniging en na de hereniging?
De Duitse reactie: Duitse Iranpolitiek na de revolutie
Gedurende de periode waarin Iran in een oorlog verwikkeld was geraakt met het
buurland Irak (1980-1988), bleef de Bondsrepubliek als enig westers land stabiele
diplomatieke betrekkingen met Iran onderhouden.53 Duitsland heeft geprobeerd
om met elke regering die in Iran aan de macht was diplomatieke betrekkingen te
51

Als voorbeeld van de selectieve toepassing kan de bezetting van de Amerikaanse ambassade in
1979 worden genoemd. In overeenstemming met defensief nationalisme en met anti-imperialistische
argumenten werd de Amerikaanse ambassade door radicale moslims in 1979 bezet en het personeel
voor 444 dagen vastgehouden. Dat gebeurde niet met de ambassade van de Sovjet-Unie.
52
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution-10.html (18/01/2008).
53
Seyed Hossein Mousavian, Barresiye ravabete Iran va Alman, 2006, 13.
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onderhouden. Dit beleid was duidelijk zichtbaar gedurende de regeerperiode van
de laatste Sjah, die op niet veel sympathie kon rekenen bij Duitse politici zoals
Helmut Schmidt en Hans-Dietrich Genscher, en die ondanks hun antipathie ten
opzichte van het regime van de Sjah intensieve betrekkingen met Iran
onderhielden. 54 Aanvankelijk hadden Duitse politici en de Duitse bevolking
sympathie voor de Iraanse (volks)revolutie.55
Hoewel de revolutie steeds meer een antiwesterse gedaante aannam, bleef
Duitsland politiek en economisch contact met Iran onderhouden. De Duitse
Bondskanselier Schmidt schrijft in zijn herinneringen hierover:
Im Januar 1979 hatte eine revolutionäre Erhebung des Massen das zuletzt
größenwahnsinnigen Regimes des Schahs gestürzt und nach einer mehrjährigen Phase des
Chaos und der Krise das fanatisch antiamerikanische (und antiwestlische) Khomeini56
Regime etabliert.

De continuering van diplomatieke en economische betrekkingen was bovendien
volgens Schmidt in overeenstemming met de strategie van de Europese
Gemeenschap.57 Hij betoogde dat het voortzetten van de betrekkingen vanwege
de historische binding en gemeenschappelijke belangen van de betrokken actoren
nodig was. Het eerste argument klinkt niet overtuigend. Vanwege het aan de
macht komen van een nieuw regime dat volledig brak met het oude systeem, was
er geen sprake meer van een binding. De oude bondgenoot was immers weg en in
plaats daarvan had een antiwesters regime de macht gegrepen. Het tweede
argument klinkt overtuigender. Gemeenschappelijke belangen waren: 1)
gemeenschappelijke angst voor een mogelijke toename van de invloed van
Sovjet-Unie in postrevolutionaire Iran en 2) economische belangen. Deze twee
redenen vormden de basis voor de continuïteit van de Duits-Iraanse betrekkingen
na de revolutie. Van hechte politieke contacten is gedurende de jaren tachtig
tussen Duitsland en Iran geen sprake geweest. Exemplarisch hiervoor zijn
bijvoorbeeld de herinneringen van Helmut Kohl. Waar Schmidt in zijn
54
Helmut Schmidt schrijft in dit verband: ‘Der Schah regierte das Land vornehmlich mit Hilfe seiner
Geheimdienste, mit Hilfe des Militärs und schließlich- seit der ersten Ölpreisexplosion, bei der er
einer der Antreiber gewesen war- mit Hilfe überwältigender Finanzkraft. [...] Schon 1975 hatte mich
ein kurzer Besuch in Teheran davon überzeugt, dass dieses Regime keinen Bestand würde haben
können’, Helmut Schmidt, Menschen und Mächte, 1987, 239.
55
In het boek van de Amerikaanse journalist Pierre Salinger, dat in 1981 en na de gijzeling van het
Amerikaanse ambassadepersoneel in Teheran is geschreven lezen we dat de toenmalige Duitse
ambassadeur in Teheran Gerhard Ritzel de eerste westerse diplomaat was die de Iraanse revolutie
verwelkomde en andere Westerse diplomaten probeerde te overtuigen dat de revolutie een goede zaak
was die steun verdiende. Ritzel speelde bovendien een belangrijke rol als bemiddelaar bij de
onderhandelingen rondom de vrijlating van de gegijzelde Amerikanen in Teheran. Pierre Salinger,
America Held Hostage, The Secret Negotiations, 1981, 245-250.
56
Schmidt, 1987, 236.
57
Ibidem.
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herinneringen een paar keer de naam van Iran en Iraanse leiders laat vallen, doet
Kohl dat maar één keer en wel in verband met Duitse (niet-militaire)
betrokkenheid bij de Golfoorlog:
Entsprechend meinen Absprachen mit dem iranischen Präsident Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani, den in die Hilfsaktion eingeschalteten europäischen Staaten und dem
Präsidenten der Vereinigten Staaten58 konzentrierte sich der Schwerpunkt der deutschen
Hilfsaktion auf das iranische Grenzgebiet. Ich maß übrigens über die humanitären Aspekte
der Hilfsaktion hinaus den- wenn auch zögerlichen- Bemühungen des Iran um eine
Annäherung an die westliche Welt großes Gewicht bei.59

Uit Kohls memoires kan worden afgeleid dat er geen sprake is geweest van
chemie tussen hem en Khamenei of Rafsandjani. Omdat het belangrijk is te
vermelden hoe Duitsland zijn hulpacties heeft uitgevoerd, vermeldt hij de naam
van de Iraanse president maar laat het verder daarbij. Kohl merkt wel op dat Iran
van de Duits-Iraanse samenwerking gebruik maakte om uit zijn geïsoleerde
positie te raken.
Gronden voor samenwerking
Met het aan de macht komen van Akbar Hashemi Rafsandjani als president in
1988 en het accepteren van de VN resolutie 598 door Iran met betrekking tot een
staakt-het-vuren tussen Iran en Irak in 1987 treedt voor de islamitische republiek
Iran een nieuwe periode in. 60 Deze periode wordt ook wel de ‘tweede republiek’
genoemd waarin sprake is van een heroriëntatiefase.61
De kenmerkende eigenschappen van deze periode zijn, 1- de
wederopbouwwerkzaamheden van het land na de achtjarige oorlog en 2- het
aanhalen en verbeteren van betrekkingen met de buurlanden van Iran en met de
Europese landen.62
Deze periode valt samen met de hereniging van West- en Oost-Duitsland.63 De
relatief goede diplomatieke betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de
islamitische republiek zijn ook terug te zien in cijfers. In de periode 1990-1993

58
Opvallend is dat Kohl zelfs sterk de nadruk legt op het feit dat zijn contact met Rafsandjani in
overeenstemming was met de multilaterale afspraken van de Europese staten en de VS en dat geen
sprake is geweest van een Duitse alleingang.
59
Helmut Kohl, Erinnerungen 1990-1994, 2007, 337.
60
Online te raadplegen via: http://www.un.org/docs/scres/1987/scres87.htm (22/06/2008).
61
Ehteshami, 2002, 299.
62
Mousavian, 2006, 13-14.
63
Voor een kort overzicht van de betrekkingen tussen de DDR en Iran zie appendix 3.
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zijn er driehonderd politieke, economische, culturele en parlementaire bezoeken
op verschillende diplomatieke niveaus geweest.64
Ook de omvang van hun handelsbetrekkingen nam na 1988 ieder jaar toe. Het
handelsvolume bereikte de grens van 10 miljard DM in 1993, een nieuw record
na de revolutie. Duitsland probeerde na de revolutie als enig westers land tijdens
de bijeenkomsten van de ‘Groep van 7’ (G7) de inhoud van resoluties (de door de
VS voorgestelde verscherping van de sancties tegen Iran) te matigen dan wel de
aanvaarding ervan te voorkomen.65 In de periode van wederopbouw (1988-1996)
toen Iran kampte met een ongekende economische crisis (vooral in 1993), was het
Duitsland dat als eerste westers land akkoord ging met een aanpassing van de
terugbetaling van Iraanse leningen aan Duitse banken; voorts speelde de
Bondsrepubliek een doorslaggevende rol bij het overhalen van andere Europese
landen het Duitse voorbeeld te volgen.66
Deze relatief pro-Iraanse houding heeft verschillende oorzaken. In de eerste
plaats heeft het te maken met de, historisch gezien, goede betrekkingen (vooral in
vergelijking met andere Europese mogendheden) tussen de twee landen. In de
tweede plaats leidde de Duitse pro-Iraanse houding ertoe dat Iran zich
economisch gezien steeds meer afhankelijk maakte van de Duitse industrie en
dienstensector. Ten derde heeft de relatie tussen Duitsland en Iran ervoor gezorgd
dat de Bondsrepubliek in het Midden-Oosten een regionale macht voor zich kon
‘winnen’. De goede betrekkingen tussen Duitsland en Iran zijn van belang
geweest, voor onder meer het beslechten van incidenten tussen Libanon en Israël.
Bonn kon ook in de, door Duitsland zeer geliefde, rol van een eerlijke makelaar
tussen Iran en Israël bemiddelen.
Uitdagingen
Ondanks de relatief goede betrekkingen hebben in dezelfde periode verschillende
gebeurtenissen voor crises in de Duits-Iraanse betrekkingen gezorgd. De
Amerikaanse en Israëlische druk aan de ene kant en de terreuraanslagen op de
Iraans-Koerdische oppositie in Berlijn en op Reza Mazlooman ( exstaatssecretaris van onderwijs) in Parijs alsmede de arrestatie van schrijver Faraj
Sarekuhi, in verband met spionage voor Duitsland en de uitspraak van de
Berlijnse rechtbank in verband met de Mykonos-affaire aan de andere kant
hebben de Duitse Iranpolitiek negatief beïnvloed.
Wat betreft de Duitse Iranpolitiek na de Duitse hereniging hebben we met twee
elementen te maken die het Duitse beleid ten aanzien van Iran beïnvloedden.
64
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Deze zijn in de eerste plaats de economie en ten tweede de nadruk die Duitsland
in zijn politiek legt op de mensenrechten.67
Veel critici wijzen er echter op dat het morele gehalte van het Duitse buitenlandse
beleid zijn grenzen bereikt wanneer economische belangen van Duitsland in
gevaar komen. 68 Daarom is de behandeling van de Iraanse casus een goed
voorbeeld om de geloofwaardigheid en effectiviteit van deze tweede determinant
in de Duitse buitenlandse politiek te testen. Het argument van critici is dat de
Bondsrepubliek in zijn betrekkingen met landen waarmee het omvangrijke
economische betrekkingen heeft en waar de mensenrechtensituatie vaak te
wensen overlaat, zoals in China, Turkije, en Iran, economische belangen laat
prefereren boven mensenrechten en normatieve doelstellingen, die zo
kenmerkend zijn voor het Duitse buitenlandse beleid als een Zivilmacht.69
Na de Iraanse Revolutie en daarmee samenhangend het ontstaan van de
islamitische buitenlandpolitieke identiteit veranderde de Iraanse buitenlandse
politiek in essentie. Deze verandering ging hand in hand met een proces waarbij
de binnenlandse politiek een belangrijker stempel (vooral in een negatieve zin)
begon te drukken op het buitenlandse beleid. De reden hiervoor was en is volgens
de politicoloog Fred Halliday dat in geval van revolutionaire regimes
verschillende machtscentra ontstaan die ieder een eigen visie op buitenlandse
politiek hebben en verschillende belangen nastreven met als gevolg dat het
regime nooit met één mond spreekt. Hierdoor wordt het voor andere landen
moeilijk een dergelijk land te vertrouwen.70
President Rafsandjani probeerde, zich bewust van de negatieve gevolgen van
fragmentatie in het beleid, vanaf 1988 een coherent buitenlands beleid te voeren.
In zijn strategie71 bekleedden Duitsland en Frankrijk een sleutelrol. Zijn strategie
faalde uiteindelijk. Twee redenen zijn hiervoor te noemen. Allereerst maakten de
strategische betrekkingen tussen de EU en de VS een echte ‘normalisering van de
betrekkingen met het ‘Westen’ minus de VS’ niet realiseerbaar. 72 Ten tweede
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Een voorbeeld dat deze stelling ondersteunt, heeft betrekking op de dominante rol die Duitsland na
de hereniging inneemt bij het naleven van conventies met betrekking tot mensenrechten. Ook de steun
van de Bondsrepubliek bij het oprichten van het Europese hoge commissariaat van mensenrechten is
in dit verband belangrijk.
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Florian Pfeil, in: Sebastian Harnisch and Hanns W. Maull, Germany as a Civilian Power? The
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69
Ibidem.
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Fred Halliday, ‘The Iranian Revolution and International politics’, in: John Esposito and Ruhollah
Ramezani, Iran at the Crossroads, 2001, 176.
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Deze startegie heette ‘adisaziye ravabet ba gharb menhaye Amrica’ (normaliseren van banden met
het Westen minus de Verenigde Staten).
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Dit aangezien de VS uiteindelijk het laatste woord heeft in bijvoorbeeld internationale organisaties
zoals de Wereldhandel Organisatie (WTO), en de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds
(IMF). De VS gebruikt al jaren zijn veto wanneer het gaat om de Iraanse toetreding tot de WTO. Maar
ook wanneer het gaat om het vredesproces in het Midden-Oosten, is de invloed van de VS niet weg te
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faalde ook voor een belangrijk deel de wens om strategische banden met
Duitsland en Frankrijk aan te halen. Iraanse terroristische aanslagen op Europese
bodem zoals de moord op ex-premier Bakhtiyar in Parijs, de moord op de leider
van de ‘democratische partij van Iraans Koerdistan Sadeq Sharafkandi in Berlijn,
de Mykonos-affaire, en de moord op Dr. Ghasemlou in Wenen, hebben de
geloofwaardigheid van president Rafsandjani in Duitsland aangetast.
Wanneer het gaat om hindernissen binnen Duits-Iraanse betrekkingen kunnen
vier factoren worden onderscheiden:
1. De rol van externe actoren als de VS en Israël en in mindere mate GrootBrittannië binnen EU-verband. Intensivering van de betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en Iran, is tegen de wil van Washington en Jeruzalem. Ook
Groot-Brittannië, dat historisch gezien zeer goede banden met de VS heeft, neemt
binnen EU verband vaak een positie in die het beleid van Washington
weerspiegelt. Bij officiële bezoeken van Bondskanselier Kohl aan VS en Israël in
1995 werd door beide landen scherpe kritiek geleverd op de Duitse Iranpolitiek.
Volgens de Israëlische media was het enige meningsverschil in gesprekken tussen
beide delegaties de Duitse houding ten aanzien van de islamitische republiek die
te hecht en warm zou zijn en dit terwijl Iran de staat Israël niet erkent en groepen
steunt die voor de vernietiging van de staat Israël pleiten.73
2.
Meningsverschillen
over
kwesties
als
mensenrechten,
massavernietigingswapens, het ‘vredesproces’ in het Midden-Oosten, en de
activiteiten van de Iraanse oppositie in Duitsland.
3. Vervolging en moord op de Iraanse oppositie op Duits en Europees
grondgebied, het berechten van Duitse burgers in Iran en wederzijdse
beschuldigingen met betrekking tot spionageactiviteiten.74
4. De Mykonos-affaire. Deze bereikte met de uitspraak van de Berlijnse
rechtbank een climax in 1996 en 1997 en zorgde voor een dieptepunt in de DuitsIraanse betrekkingen.75 De uitspraak van de rechtbank op 10 april 1997 had vijf
belangrijke gevolgen voor de diplomatieke betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en Iran, maar ook voor die tussen de EU en Iran. Ten eerste
werden de ambassadeurs uit beide hoofdsteden teruggeroepen. Ten tweede
werden alle geplande ministersbezoeken afgelast. Ten derde werd de
aanwezigheid van diplomaten in beide landen na de uitspraak van de rechtbank
ongewenst verklaard. Ten vierde werd een vervolg van de ‘kritische dialoog’
denken. Europese landen waren en zijn in dit verband genoodzaakt om hun betrekkingen met Iran te
minimaliseren teneinde de VS niet te irriteren.
73
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tussen Duitsland en Iran en tussen de EU en Iran bevroren. Tenslotte zorgde de
verslechtering van de betrekkingen tussen Duitsland en Iran ook voor een
verslechtering in de betrekkingen tussen Iran en andere EU-landen.
Duitse Iranpolitiek: Het politieke beleid
Hoewel na de Iraanse Revolutie de ambassades in beide landen openbleven,
vonden er in de periode 1979 - 1983 geen wederzijdse officiële bezoeken plaats.76
Pas in de zomer van 1984 bracht minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich
Genscher als hoofd van een grote Duitse economische delegatie een officieel
bezoek aan Teheran. Hij voerde gedurende zijn tweedaagse bezoek gesprekken
met de president, voorzitter van de Majles, de premier en met de ministers van
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. In gesprekken met Rafsandjani (die
in 1984 parlementsvoorzitter was) verklaarde Genscher:
Duitsland en Iran hebben veel meningsverschillen maar er zijn ook redenen voor
samenwerking. Hoewel wij christenen zijn en jullie moslims kunnen wij op diverse
gebieden aanknopingspunten vinden voor samenwerking. Eén van deze gebieden is de
economische samenwerking tussen de twee landen. Bovendien willen wij jullie revolutie
begrijpen en als gevolg hiervan de politieke betrekkingen tussen onze landen op een hoog
niveau, dus op het niveau van ministers, voortzetten. Hopelijk zal dit Duitse voornemen
resulteren in wederzijds begrip in de toekomst.77

Ook in een gesprek met de toenmalige president van Iran, Khamenei, herhaalde
Genscher eenzelfde boodschap. President Khamenei antwoordde hierop:
Dat eén van de grootste fouten van grootmachten met de VS voorop, inderdaad met dit feit
te maken heeft dat zij de islamitische revolutie niet willen begrijpen en historische fouten
begaan die wellicht later niet terug te draaien zijn. Wij respecteren en verwelkomen het
beleid van Duitsland wanneer het gaat om het Duitse voornemen om ons, onze bevolking
en onze revolutie te begrijpen en waarderen het feit dat Duitsland als enige macht na de
revolutie de lijn van continuïteit heeft voortgezet met het in stand houden van diplomatieke
betrekkingen.78

Dit bezoek had twee belangrijke gevolgen voor Duits-Iraanse betrekkingen.
Genscher stelde dat Duitsland niet tegen het revolutionaire regime was en graag
76
Wel zijn er, vooral van de Iraanse zijde, niet-officiële bezoeken aan Bonn gebracht. Voorbeelden
hiervan zijn het bezoek van premier Mousavi aan Duitsland in 1980 en van minister van Buitenlandse
Zaken Velayati die verschillende malen in die periode op weg naar de VN hoofdkwartier in New York
in de periode 1979-1983 een tussenstop maakte, Bonn voor informele gesprekken heeft bezocht.
Mousavian, 2006, 41.
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127

met het nieuwe systeem wilde samenwerken ondanks de meningsverschillen
tussen Bonn en Teheran. Daarnaast liet hij weten dat zijn land graag inzicht zou
willen krijgen in het beleid en de grand strategy van de islamitische republiek.
Hoe dat zou moeten gebeuren, werd echter door Genscher niet uiteengezet. Zijn
uitspraken kunnen niet anders worden gezien dan als nette diplomatieke taal om
voor de grote economische delegatie die met hem meereisde de weg vrij te maken
voor het intensiveren van de economische betrekkingen.
Bovendien verklaarde Genscher dat Irak de agressor was in de oorlog tegen Iran.
Dit was een diplomatieke winst voor de islamitische republiek aangezien een
belangrijk en gerespecteerd westers land voor het eerst met de beschuldigende
vinger naar Irak wees. De oud-ambassadeur van Iran in Duitsland, Mousavian, is
van mening dat het feit dat Genscher unilateraal en niet namens de Europese
gemeenschap sprak, alleen verklaard kan worden vanuit schuldgevoelens en
morele druk als gevolg van de verkoop van gifgas en chemische wapens door
Duitse bedrijven aan het regime van Saddam Hussein. 79 Echter, deze
schuldgevoelens waren niet van dien aard dat Duitsland bereid was tot het doen
van herstelbetalingen aan Iran, wat het land wel deed in het geval van Israël nadat
Saddam Israël met Scud-B raketten had aangevallen. Er zou oorspronkelijk van
Duitse technologie bij het ontwerp van deze raketten gebruik gemaakt zijn. Dit is
de Iraanse versie van het verhaal. Het voorval kan natuurlijk ook vanuit een
andere dimensie worden geanalyseerd. De herstelbetalingen van Duitsland aan
Israël hadden te maken met het feit dat aangezien Duitsland gedurende de
Golfoorlog (binnen NAVO-verband) geen militairen had ingezet, het land zijn
NAVO-bondgenoten niet anders trouw kon bewijzen dan door het voeren van de
bekende checkbook diplomacy. De herstelbetalingen aan Israël kunnen ook in
overeenstemming met dit beleid worden gezien.
Duitse Iranpolitiek: Het economische beleid
De economische betrekkingen tussen Duitsland en Iran werden door de revolutie
en de politieke gevolgen ervan ernstig beïnvloed. De energiesector werd het
hardst getroffen. In de jaren voor de revolutie was er geen sprake van directe
overeenkomsten en contracten tussen de Iraanse oliemaatschappij en Duitse
importeurs. Iraanse olie bereikte de Duitse markt via multinationale consortia, of
via derden. In 1978 zorgde Iran voor achttien procent van de Duitse olie-invoer
en was hiermee de belangrijkste olieleverancier van Duitsland. Na de revolutie als
gevolg van binnenlandse verwikkelingen in de Iraanse olie-industrie en van
buitenlandse sancties tegen Iran, maar ook als gevolg van de Iraaks-Iraanse
79
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oorlog verminderde de Iraanse olie-export aanzienlijk, wat zich duidelijk
manifesteerde in de export naar Duitsland.
Als gevolg van de diversificatiepolitiek van de Bondsrepubliek met betrekking tot
import van fossiele brandstoffen in de jaren tachtig, besloot Duitsland om zijn
afhankelijkheid van landen in het Midden-Oosten te verminderen. Was Iran nog
in de jaren zeventig de belangrijkste olieleverancier van Duitsland, in de jaren
tachtig werd deze plaats overgenomen door Rusland en Noorwegen.80
In 1982 bedroeg het aandeel van Iran in de totale import van Duitsland inclusief
olie-import 0,4 procent en was het aandeel van Iran in de totale export van de
Bondsrepubliek 0,9 procent. Duitsland exporteerde voor een bedrag van 3,4
miljard DM aan goederen en diensten naar Iran en importeerde voor een bedrag
van 1,7 miljard DM aan goederen uit Iran. 81 De handelsbalans was na de
revolutie duidelijk in het voordeel van Duitsland. In 1983 bijvoorbeeld,
exporteerde Duitsland voor een bedrag van 7,7 miljard DM aan goederen en
diensten naar Iran. Omgekeerd verminderde de Iraanse export met 0,2 miljard
DM naar een totaalbedrag van 1,5 miljard DM. De reden voor deze afname had te
maken met de vermindering van de olie-export.
Op het eerste gezicht lijkt Iran niet van groot belang te zijn geweest voor de
Duitse export en import, maar wanneer naar de verhouding van het Iraanse
aandeel in het overschot op de handelsbalans van Duitsland gekeken wordt, zien
we dat het aandeel van Iran in het overschot op de Duitse handelsbalans in
bepaalde jaren belangrijk is geweest. In 1984 bedroeg de totale export van
Duitsland 488 miljard DM en de totale Duitse import 435 miljard DM. 82 Als
gevolg hiervan bedroeg het overschot op de Duitse handelsbalans ongeveer 50
miljard DM. Het overschot met Iran bedroeg 4,7 miljard DM.83 Dus hoewel Iran
slechts een aandeel van 1,3 % had in het totale handelsvolume van de
Bondsrepubliek, droeg het in praktijk voor ongeveer een tiende bij van het aan het
totale overschot op het handelsbalans van Duitsland.
De economische betrekkingen tussen Duitsland en Iran hadden na de revolutie
met veel ups en downs te maken en er was geen sprake van een structureel en
systematisch economisch beleid tussen de twee landen. Als oorzaken kunnen de
Iraaks-Iraanse oorlog genoemd worden en de geïsoleerde situatie waarin Iran na
de revolutie verkeerde. De oliecrisis van begin jaren tachtig en de internationale
sancties tegen Iran maakten het voor Duitsland moeilijk om een coherent
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economisch beleid met betrekking tot Iran te formuleren. In de volgende tabel
worden deze schommelingen duidelijk zichtbaar.
Export en importdata van Iran en Duitsland vanaf de Iraanse revolutie tot de Duitse
hereniging 84
Jaar

Duitse
export naar
Iran

Iraanse
export naar
Duitsland

Olie export

Niet-olie
export

1978

6767

4215

3488

727

1979

2734

4225

3281

944

1980

2349

3382

2542

840

1981

3640

1527

959

568

1982

3404

1739

1317

422

1983

7720

1571

1160

411

1984

6524

1845

1449

399

1985

4444

1831

1481

350

1986

2815

563

33

530

1987

2703

532

2

530

1988

2900

1100

665

435

1989

2500

1200

637

563

In de jaren 1979 en 1980 verminderde de Duitse export naar Iran en was er zelfs
sprake van een overschot op de Iraanse handelsbalans ten gevolge van de hoge
olieprijs. In 1983 bereikte de Iraanse import uit Duitsland echter een hoogtepunt.
Directe oorzaken van deze toename van import uit Duitsland waren de
Amerikaanse sancties tegen Iran en de verslechtering van Iraans-Engelse en
Iraanse-Franse betrekkingen (door de steun van deze landen aan Saddam
Hoessein) met als gevolg dat Duitsland als de meest geschikte vervanger van
Amerikaanse, Engelse en Franse goederenimport werd gezien. Hoewel het
volume van de handel tussen de twee landen schommelingen vertoont, is wat
betreft de verhandelde goederen sprake van continuïteit en zijn er geen
verschillen met de jaren van vóór de Iraanse revolutie. Zo heeft Iran ook na de
revolutie voornamelijk olie, tapijten, gedroogd fruit en kaviaar naar Duitsland
geëxporteerd en andersom machines, elektronica, petrochemische producten en
medicijnen uit Duitsland geïmporteerd. De enige belangrijke uitzondering hierop
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is de verkoop van wapens aan Iran. Na de revolutie heeft de Bondsrepubliek de
samenwerking op militair terrein met Iran stopgezet.
Wat de Duitse directe investeringen in Iran betreft, zien we in vergelijking met de
jaren van vóór de revolutie een breuk in het Duitse beleid en een enorme
vermindering van de Duitse directe investeringen. De oorzaak hiervan heeft met
de oorlog en de geïsoleerde positie van Iran in de jaren tachtig te maken die voor
een ongunstig investeringsklimaat zorgden. De meeste Duitse bedrijven die in de
jaren van vóór de revolutie in Iran hadden geïnvesteerd, trokken na 1979 op
enkele na hun investeringen terug. 85 De belangrijkste ondernemingen die hun
investeringen uit Iran terugtrokken, waren Stahlwerke Bruningshaus GmbH,
Thyssen Industrie AG en Deutsche Verkehrs-Kredit AG.86
Duitse Iranpolitiek: Het culturele beleid
Gedurende het tweede bezoek van Hans-Dietrich Genscher aan Iran in 1988 werd
er voor het eerst na de Iraanse Revolutie een cultureel verdrag tussen Duitsland
en Iran getekend.87 Dit verdrag was nog niet geratificeerd of Ayatollah Khomeini
vaardigde een fatwa uit tegen de Britse schrijver Salman Rushdie.88 De Duitse
reactie op deze gebeurtenis was onder andere het niet-ratificeren van het culturele
verdrag. Tot op heden is er geen cultureel verdrag tussen de twee landen
getekend. Er is ook geen officiële Kulturpolitik ten aanzien van Iran. Wel zijn er
incidentele contacten geweest tussen kunstenaars uit beide landen.
Bovendien heeft het gemeenschappelijke Europese beleid ten aanzien van Iran
consequenties gehad voor culturele betrekkingen tussen Iran en West-Europese
landen. Zo werd in de jaren na 1988 ook de participatie van Iran aan Europese
boekenbeurzen niet wenselijk geacht. Aanleiding voor dit besluit was de Duitse
weigering Iran deel te laten nemen aan de Frankfurter Buchmesse naar aanleiding
van de fatwa tegen Rushdie.
Duitse Iranpolitiek na de Duitse hereniging
Door de Duitse hereniging van 1990 en het einde van de Koude Oorlog
veranderde de positie van Duitsland binnen de internationale betrekkingen
bliksemsnel. Als gevolg van deze verandering was Duitsland genoodzaakt zijn
positie in het internationale krachtenveld te herdefiniëren. Wat dienden de
85
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wenselijke en tegelijkertijd uitvoerbare doelstellingen van het herenigde
Duitsland te zijn? Er zijn vanaf midden jaren negentig vele studies over dit
onderwerp verricht. De belangrijkste werken hierover zijn onder anderen de serie
boeken uitgegeven door de Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
89
maar ook de studies van wetenschappers als de politicoloog Hanns Maull die
aan de hand van het analytische concept Zivilmacht de rol van het herenigde
Duitsland in de wereld definieerde. 90 Ook toonaangevend is het werk van de
Amerikaanse constructivist Peter Katzenstein91 en het werk van Volker Rittberger
die aan de hand van verschillende theorieën over internationale betrekkingen het
buitenlandse beleid van Duitsland na 1990 analyseert. 92 Allen komen tot de
conclusie dat het officiële buitenlandse beleid van Duitsland ook na de hereniging
niet fundamenteel veranderd is in vergelijking met de periode van vóór de
hereniging. Duitsland heeft ook na 1990 vastgehouden aan het primaat van
multilateralisme en Westbindung.93
Bondskanselier Helmut Kohl maakte op de dag van hereniging zonder enige
aarzeling duidelijk dat Duitsland ook na de hereniging trouw zou blijven aan
hechte trans-Atlantische betrekkingen en het primaat van multilateralisme:
Wir wissen, daß wir mit der Vereinigung auch größere Verantwortung in der
Völkergemeinschaft übernehmen’[…] ‘Unsere Außenpolitik bleibt deshalb ausgerichtet
auf weltweite Partnerschaft, enge Zusammenarbeit und friedlichen Interessenausgleich.94

Dus hoewel Kohl zich bewust was een grotere mate van verantwoordelijkheid
zou de lijn van continuïteit worden doorgezet. Politicologe Helga Haftendorn
schrijft in dit verband:
Unter Kontinuität verstand die Bundesregierung vor allem die Wertorientierung ihrer
Politik. Sie wollte an einer an Freiheit und Frieden orientierten Außenpolitik festhalten,
die auf Rechtsstaatlichkeit gegründet war und die Wohlfahrt der Menschen anstrebte, Die
89
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Freiheitsorientierung schloß die Förderung individueller und Kollektiver Grund- und
Menschenrechte ein, und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit.95

De Duitse buitenlandse politiek zou dan uitgaande van het aanwezige
verantwoordelijkheidsgevoel bij Kohl en de normatieve doelstellingen die
Haftendorn formuleert een maakbaarheidsideaal nastreven.
Intermezzo: Kenmerken van macht binnen internationale betrekkingen en
kenmerken van de Duitse macht na de hereniging
Als er gesteld wordt dat Duitsland na 1945 geen machtspolitiek heeft gevoerd,
rijst de vraag hoe de Duitse macht precies gedefinieerd moet worden. De
welbekende definitie van macht binnen internationale betrekkingen stelt dat
macht niets anders is dan het vermogen van staten om met behulp van hun
materiële middelen anderen over te halen iets te doen wat ze anders niet gedaan
zouden hebben. Deze definitie is algemeen van aard en behandelt niet de
verschillende vormen van macht.
De Amerikaanse politicologen Michael Barnett en Raymond Duval laten in een
uitvoerig artikel zien hoe macht binnen de internationale betrekkingen werkt. Ze
demonstreren hoe het concept van macht in vier verschillende typen verdeeld kan
worden, hoe deze vorm krijgen en hoe ze werken:
The first type is power as relations of interaction of direct control by one actor over
another, compulsory power; the second is the control actors exercise indirectly over others
through diffuse relations of interaction, institutional power; the third is the constitution of
‘subjects’ capabilities in direct structured relation to one another, structural power; and the
forth is the socially diffuse production of subjectivity in system of meaning and
96
signification, productive power.

Onder compulsory power vallen relaties tussen actoren die de actor in staat stellen
om direct de omstandigheden van de ander vorm te geven. Uitoefenen van
militaire macht is een voorbeeld maar ook het aankondigen van sancties door een
actor tegen een andere, de zogenaamde sticks binnen de internationale
betrekkingen.
Bij institutional power gaat het wederom om controle van actoren over elkaar,
maar nu via een indirecte weg. Het gaat hier om formele en informele instituties
die tussen a en b bemiddelen. Wanneer actor a bij het in het leven roepen van een
institutie de set van regels die de institutie kenmerken vormgeeft, dan heeft dit
95
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proces indirect invloed op de mogelijkheden en beperkingen van andere actoren.
Aangezien a in een bijzondere relatie staat tot een bepaalde institutie, wordt een
set van regels geformuleerd waarin de wensen van actor a terugkomen. A voert zo
indirect controle uit over de mogelijkheden van andere actoren. Een concreet
voorbeeld is de beschikking van sommige landen over bepaalde schaarse
natuurlijke hulpbronnen (olie) waarvan de distributie binnen institutioneel
verband (OPEC) geregeld is.
Onder structural power verstaan Barnett en Duval: ‘The structures- or, more
precisely, the co-constitutive internal relations of structural positions that define
what kind of social being actors are’. 97 De structurele positie van actoren ten
opzichte van elkaar ontstaat binnen deze vorm van macht via sociale relaties.
Macht van actor a krijgt alleen legitimiteit door de sociale relatie die actor a heeft
ten opzichte van actor b. Klassieke voorbeelden van structurele macht zijn
meester-slaaf en kapitaal-arbeid relaties. Zo krijgen sociale relaties, belangen en
interesses van actoren direct vorm aan de hand van de sociale posities die ze
innemen.
Bij productive power gaat het wederom om macht die via sociale relaties zijn
legitimiteit krijgt, maar nu op een indirecte manier. Bij productieve macht gaat
het om het discours, het sociale proces waarin via taal een term geproduceerd
wordt, een bepaalde betekenis krijgt en zo een machtsfunctie vervult.
Voorbeelden van productieve macht zijn de classificaties die binnen de
internationale betrekkingen gebruikt worden zoals: ‘het Westen’, ‘as van het
kwaad’ en de ‘derde wereld’.
Met behulp van deze vier vormen van macht kan een staat verschillende vormen
van macht tegelijkertijd uitoefenen, afhankelijk van de situatie, bewust en
onbewust. Wel is het zo dat sommige landen eerder geassocieerd worden met
bepaalde vormen van macht. Bepaalde staten worden beschouwd als landen die
vooral gebruik maken van hun hard power zoals de VS of Rusland. Andere staten
moeten gezien de internationale machtsverhoudingen vooral hun soft power
inzetten. 98
Maar waaruit bestaat de Duitse macht? Wat zijn de belangrijkste kenmerken
ervan en hoe maakt Duitsland na de hereniging gebruik van zijn macht in relatie
tot Iran? De Engelse politicologen Simon Bulmer, Charlie Jeffrey, en William
Paterson, onderscheiden meerdere machtsvormen, kenmerkend voor de
97
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Bondsrepubliek, die sterke overeenkomsten vertonen met de vier vormen van
macht die door Barnett en Duval worden onderscheiden. Zo lijkt wat zij
‘realistische macht’ noemen sterk op compulsory power en ‘institutiele macht’ op
institutional power.
Daarnaast onderscheiden Bulmer, Jeffrey en Paterson ook een machtsvorm die ze
‘onbedoelde macht’ noemen. Deze machtsvorm komt tot uiting, niet als resultaat
van diplomatie maar door het nemen van beslissingen op binnenlandniveau
waardoor andere landen direct de gevolgen ervan ondervinden. 99 Een bekend
voorbeeld waren de veranderingen in het moneaire beleid van de centrale bank
van Duitsland en de gevolgen die renteverlaging of – verhogingen
teweegbrachten voor andere economieën in Europa. Een goed voorbeld van
onbedoelde Duitse macht binnen Duits-Iraanse betrekkingen is het positieve
beeld dat de Iraniërs van Duitsland hebben. In het historische deel is beschreven
dat Duitsland niet bewust dit beeld heeft gecreëerd en dat het onbedoeld is
ontstaan. Wat dit betreft kan gesteld worden dat wanneer staat a (Iran) staat b
(Duitsland) vertrouwt, dan brengt dit vertrouwen van a in b, macht voor actor b
met zich mee. Een goed voorbeeld hiervan is het nucleaire programma van de
islamitische republiek waar Iran vanaf 2003 vóór elke onderhandelingsronde,
eerst binnen het kader van de E3 (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Konikrijk)
en later binnen het kader van de 5+1 (de permanente leden van de
Veiligheidsraad plus Duitsland), Duitsland gevraagd heeft deel te nemen aan de
onderhandelingen met Iran. De reden hiervan is het positieve Iraanse beeld van
Duitsland.
Een ander analytisch machtsconcept dat geschikt is voor de analyse van de Duitse
Iranpolitiek is het rolconcept van Duitsland als civiele mogendheid (Zivilmacht).
Het concept van Zivilmacht is door Hanns Maull geïntroduceerd als begrip dat
kenmerkend is voor Duitsland en Japan.100 Maull stelt dat interdependentie tussen
staten ervoor gezorgd heeft dat staten binnen een multilateraal verband beter hun
veiligheid kunnen garanderen. Realisme voldoet niet echt als een
verklaringsmodel voor de Duitse buitenlandse politiek. Alleen een ‘balance of
power politics’ is niet in staat de doelstellingen van een democratische staat met
betrekking tot zijn buitenlandse politiek te realiseren. Voor de buitenlandse
politiek betekent dit een civilisatieproces. Democratische processen die in het
99
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binnenland nieuwe vormen van politiek mogelijk hebben gemaakt, moeten ook
hun intrede doen in de internationale betrekkingen.101 Dit normatieve aspect van
het concept van Zivilmacht en het geloof in democratische maakbaarheid zorgen
ervoor dat ‘the spread of democracy and the recognition of human rights’
belangrijke doelstellingen van een civiele mogendheid worden.102 Een Zivilmacht
probeert in de woorden van Maull de volgende doelstellingen na te streven:
1-

2-

345-

6-

Efforts to contain the use of force in settling political conflicts, both within and
between states, by initiating and lending support to cooperative and collective
security arrangements (monopolisation of force)
Efforts to strengthen the rule of law through the development of international
regimes and international organisations via multilateral cooperation, integration
and partial transfers of sovereignty (rule of law)
Promotion of participatory forms of decision-making both within and between
states (democratic participation)
The promotion of non-violent forms of conflict management and conflict
resolution (restraint on violence)
Promotion of social equity and sustainable development to enhance the
legitimacy of international order (social justice)
Promotion of interdependence and division of labour (interdependence) 103

Hieruit wordt afgeleid dat het rolconcept van een civiele mogendheid sterke
overeenkomsten vertoont met het concept van soft power. En toch is er een
belangrijk verschil tussen deze twee concepten. Een staat die gekenmerkt wordt
door het gebruik van soft power heeft niet per se een zelfbeeld als verspreider van
democratie, maar een Zivilmacht wel. Soft power kan gedefinieerd worden als
instrument, Zivilmacht ook als een doelstelling. Het collectieve geheugen van
Duitsland zorgt in de woorden van Henning Tewes ervoor dat Duitsland een
dergelijk zelfbeeld heeft:
Germany’s civilian power status is thus anchored domestically by the fact that it has
undergone learning processes that make the pursuit of interdependence both necessary and
desirable. The domestic basis, in other words is where every argument about Germany’s
civilian power status must start.104
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De Eerste en de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Holocaust hebben
ertoe bijgedragen dat er na 1945 bij de meeste Duitsers een gevoel van
vastberadenheid heerste om een nieuwe Sonderweg te voorkomen.105 De vraag is
in hoeverre het zelfbeeld van een Zivilmacht opgaat voor de Duitse Iranpolitiek.
In hoeverre is Duitsland na 1990 bereid geweest om, in de woorden van Maull
To realise a civilised international order, even if this implies to forego short-term national
interests.106

Er zal bij de analyse van de Duitse Iranpolitiek extra nadruk worden gelegd op dit
normatieve
aspect.
Heeft
Duitsland
kritiek
geleverd
op
mensenrechtenschendingen in Iran? Is er sprake geweest van Gestaltungswille, de
wil om de bilaterale betrekkingen zo vorm te geven dat de normatieve kenmerken
(promoting the rule of law) van het rolconcept Zivilmacht in de Duits-Iraanse
onderhandelingen besproken worden?
Het rolconcept Zivilmacht heeft bovendien zoals in de inleiding besproken een
paradoxale eigenschap. Aan de ene kant staat het voor economische
interdependentie, wat stabiliteit en rust vereist, aan de andere kant legt het de
nadruk op de normatieve aspecten van een civiele mogendheid; beide aspecten
zijn met elkaar in strijd. Deze eigenschap bemoeilijkt het formuleren van een
coherent buitenlands beleid.
Duitse Iranpolitiek: Het politieke beleid
In februari 1991 bezocht de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Aliakbar
Velayati Duitsland. Bij dat bezoek stond de Golfoorlog centraal. Beide landen
verzochten Irak om zijn troepen uit Koeweit terug te trekken. Verder benadrukten
Velayati en Genscher de wens van beide landen om de bilaterale betrekkingen
vooral op economisch terrein te intensiveren. 107 In de Duitse pers werd
gesuggereerd dat Iran dat zelf jarenlang voor een geïsoleerde positie had gekozen
105
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nu uit zijn isolement wilde komen. De Golfoorlog bood Teheran de kans om zich
weer op de politieke kaart te plaatsen:
Plötzlich ist das lange isolierte Teheran zur diplomatischen Drehschreibe der Bemühungen
geworden, für die Zukunft des Irak und der Golfregion eine Reglung zu finden, die keine
108
Pax Americana ist.

Het bezoek van Velayati aan Bonn had een belangrijk resultaat. Op vier maart
1991 voor het eerst sinds de revolutie van 1979 hadden de Duitse kanselier en de
Iraanse president een telefoongesprek. Het gesprek had vooral betrekking op de
Golfoorlog, maar was diplomatiek gezien belangrijk omdat het het eerste gesprek
was na de revolutie, hetgeen wees op een normalisering van de betrekkingen.
In aansluiting op het bezoek van Velayati aan Duitsland bracht Hans-Dietrich
Genscher begin mei 1991 een bezoek aan Teheran. De FDP-politicus had met zijn
bezoek drie doelen voor ogen. In de eerste plaats wilde hij zelf van dichtbij de
ontwikkelingen rondom de Duitse betrokkenheid bij de hulpverlening aan de
Iraakse Koerden in vluchtelingenkampen in ogenschouw nemen. Ten tweede
moest het bezoek in overeenstemming met de ‘normalisering’ van de
betrekkingen met Iran worden gezien. Tenslotte werd het bezoek ook gezien als
een poging van Duitsland om na de hereniging een meer zelfstandige MiddenOostenpolitiek vorm te geven. Hierbij was de rol van Iran zeer belangrijk omdat
het revolutionaire regime veel invloed had in de regio, in het bijzonder in Libanon
waar westerse diplomaten gegijzeld waren.109
De ‘normalisering’ van de betrekkingen kreeg vooral vorm binnen een
economisch raamwerk. In hetzelfde jaar nog reisde de Duitse minister van
Economische Zaken, Jürgen Möllemann, met een omvangrijke delegatie naar
Iran.110 Niet onbelangrijk was bovendien het bezoek van Klaus Kinkel in januari
1992 aan Iran, toen nog als minister van Justitie. Tijdens zijn bezoek werd het
eerste samenwerkingsverdrag op justitieel gebied na de revolutie getekend.
Belangrijk is dat Kinkel in de persoon van minister van Justitie zeer uitgesproken
was over schendingen van mensenrechten in Iran en de Iraanse autoriteiten
duidelijk liet weten dat deze schendingen een negatieve invloed konden hebben
op Duits-Iraanse betrekkingen.111
Ook van belang in verband met de intensivering van Duits-Iraanse betrekkingen
was het bezoek van de Duitse minister van Staat, Bernd Schmidbauer (in mei
1992) die van Kohl groen licht had gekregen om afspraken met het Iraanse
108

Rudolph Chimelli, Süddeutsche Zeitung, 23/02/1991.
Süddeutsche Zeitung, 6/05/1991, 11/05/1991.
Mousavian, 2006, 97.
111
Ibidem, 100.
109
110

138

regime te maken over samenwerking tussen de geheime diensten van beide
landen. Ook in dit geval was Duitsland het eerste Europese land dat op het terrein
van inlichtingendiensten met Iran samenwerking zocht. 112 De meerwaarde van
deze coöperatie werd snel (in juni 1992) zichtbaar bij de vrijlating van Duitse
gegijzelden in Libanon die volgens Duitse betrokkenen alleen met Iraanse hulp
mogelijk was geworden.
Deze ontwikkelingen zorgden aan de ene kant voor intensivering van de officiële
contacten tussen de twee landen en aan de andere kant heel langzaam voor een
betere beeldvorming over het revolutionaire regime in de Duitse media. 113
Gingen de media tot die tijd er nog vanuit dat alleen de politieke islam de
buitenlandse politiek van Iran bepaalde, na 1992 begon dit beeld langzaam te
veranderen. Ook Iran was een land waarmee men zaken kon doen. Udo
Steinbach, een Duitse oriëntalist (die het vaak opneemt voor autoritaire regimes
in het Midden-Oosten) schreef in 1993 hierover:
Seither hat sich das Erscheinungsbild des Staates normalisiert. Der revolutionäre Eifer ist
auf dem Rückzug; mehr Pragmatismus bestimmt die politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungen. Hatte der Revolutionsführer nur geringes Interesse an der Wirtschaft,
widmet ihr die neue Führung größere Aufmerksamkeit. Ein Fünfjahresplan wurde
114
verabschiedet, der auch ausländische Kreditaufnahme zulässt.

Het opvallende is dat Steinbach ervan uitgaat dat Iran zijn gedrag heeft
veranderd, maar is het niet zo dat het eerder Duitsland is dat toenadering tot Iran
heeft gezocht? Eigenlijk gaf hij zelf onwillekeurig het antwoord. Het is het Duitse
beleid dat aangepast zou worden. En wel om de volgende redenen:
Von dem tiefen Einbruch in den Beziehungen mit Europa als Folge des Todesurteils
Khomeinis gegen Salman Rushdie haben sich die Beziehungen zu den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft wieder erholt. Insbesondere Deutschland unterhält
umfangreiche Wirtschaftsbeziehungen. Die Niederlage Saddam Husseins und der
Zusammenbruch der Sowjetunion haben Irans Stellung in regionalem Umfeld wieder Züge
der Großmachtträume des Schahs. Sie werden nicht zuletzt durch die
Einflussmöglichkeiten genährt, die sich aus der Öffnung des zentralasiatischen
115
Hinterlandes ergeben.
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Gezien de genoemde feiten dient Duitsland anders naar Iran te kijken, meende
Steinbach. De niet-materiële kenmerken van een Zivilmacht zijn in het stuk
afwezig. De argumenten hebben vooral betrekking op een opsomming van
veranderingen in de geopolitieke en geo-economische situatie van Iran.
Passend bij het verbeterde beeld over Iran in de Duitse media, kreeg de Iraanse
ambassadeur in Bonn in 1993 de mogelijkheid om uitgebreid in de Süddeutsche
Zeitung (SDZ) Iraanse standpunten over de internationale politieke verhoudingen
uiteen te zetten. Zonder te worden tegengesproken kreeg hij de gelegenheid de
dubbele moraal van de Westerse landen te bekritiseren en de Iraanse versie van
de ‘Rushdie-problematiek’ uit een te zetten:
Die beiden Supermächte Sowjetunion und USA haben damals, als der Iran angegriffen
wurde, mit dem Irak zusammengearbeitet, um den Aggressor zu unterstützen. Das ist ohne
Beispiel in der Geschichte, dass die ganze Welt einen Aggressor unterstützte. Als sie acht
Jahre später feststellen mussten, dass Saddam Hussein doch eine Niederlage erleiden wird
haben sie dann sofort die UNO-Resolution 598 vorgelegt. Wir haben diese Resolution
durch die Vermittlung einiger Länder, darunter auch Deutschland, akzeptiert, aber bis
heute hat der Weltsicherheitsrat diese Resolution noch nicht durchgesetzt. Ein wichtiger
Punkt dieser Resolution ist, dass vom Irak Reparationen gezahlt werden müssen. Kein
Schritt ist in dieser Hinsicht unternommen worden. [...] als aber Kuwait überfallen wurde,
hat die ganze Welt Kuwait gegen Saddam unterstützt. Innerhalb kürzester Zeit hat die
UNO schlag auf Schlag Resolutionen verabschiedet, Ultimaten gesetzt und durchgesetzt.
Und sie hat mit Gewalt dafür gesorgt, dass der Irak Reparationen zahlen muss. Wenn ein
Volk Erfahrungen macht, dass von einer Macht mit zweierlei Maß gemessen wird, könnten
116
sie dann so einer Macht vertrauen?

Wat de Rushdie-affaire betreft, probeerde de Iraanse ambassadeur de Europese
landen tegen elkaar uit te spelen. In de eerste plaats wekte hij de indruk dat de
kwestie niets met Duitsland te maken had en in de tweede plaats dat bepaalde
landen moeite hadden met goede Duits-Iraanse betrekkingen en als gevolg
hiervan deze kwestie gebruikten om Duitsland onder druk te zetten om zijn
Iranpolitiek te herzien:
Das ist ein Problem, das von außen in unsere Beziehungen hineinkommt. Meines Wissen
ist Rushdie kein deutscher Staatsangehöriger. Es gibt auch Kräfte, die nicht besonders froh
117
darüber sind, dass die Beziehungen sich so gut entwickeln.
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Dit betoog had verder geen invloed op de Duitse veroordeling van de fatwa. In de
eerste plaats was het argument van de ambassadeur niet sterk en overtuigend,
omdat het niet inging op de veroordeling zelf en in de tweede plaats omdat de
West-Europese landen in deze affaire met één mond spraken en resoluut de fatwa
veroordeelden. Deze kwestie zorgde voor irritaties over en weer, maar bracht de
Duits-Iraanse betrekkingen niet in gevaar. Dit in tegenstelling tot de betrekkingen
tussen Iran en Groot-Brittannië die na de affaire verder verslechterden. Douglas
Hurd had op dit gebied (het isoleren van Iran na de fatwa tegen Rushdie) ook
fundamentele meningsverschillen met zijn Duitse collega Klaus Kinkel. 118 Het
grootste verschil tussen het Duitse en het Angelsaksische beleid ten aanzien van
Iran was dat de Duitse regering van mening was dat door het intensiveren van de
betrekkingen, in tegenstelling tot de Amerikaanse en Engelse politiek van
isoleren, de gematigde krachten in Iran gesteund konden worden. Deze gematigde
krachten zouden op de lange duur voor politieke hervormingen in Iran zorgen.
Het isoleren van Iran zorgde in de Duitse optiek juist voor een verharding in de
Iraanse houding ten aanzien van het Westen en werd daarom niet als constructief
beschouwd.
De betrekkingen tussen de Länder en Iran
De Iraanse ambassadeur in Duitsland, Hossein Mousavian, schrijft in zijn
memoires dat hij vanaf 1990 veel pogingen deed om de betrekkingen tussen Iran
en de Länder aan te halen. Hechte samenwerking werd mogelijk met de Duitse
deelstaat Nedersaksen. De toenmalige minister-president van Nedersaksen
Gerhard Schröder was een voorstander van de intensivering van de betrekkingen.
Schröder beloofde Mousavian in 1994 dat hij zich persoonlijk zou inzetten voor
meer economische samenwerking tussen de islamitische republiek en
Nedersaksen.119
Als gevolg van de gesprekken tussen de ambassadeur en de minister-president
van Nedersaksen bezocht de burgemeester van Teheran Gholamhossein
Karbaschi onder andere de deelstaat Nedersaksen, maar ook Hessen en
Rheinland-Pfalz, waar hij gesprekken voerde met de SPD minister-presidenten
Hans Eichel en Rudolf Scharping. Er werden overeenkomsten getekend voor het
intensiveren van betrekkingen tussen de steden Hannover, Frankfurt am Main,
Mainz en Teheran. Ook werden verschillende contracten getekend voor de
verkoop van bussen voor de modernisering van het transportsysteem van
118
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Teheran, voor de overdracht van technologiekennis op het gebied van het
recyclen van afval en voor samenwerking op het gebied van milieuproblematiek
in Teheran.120
Wat opvalt, is dat Iran vooral samenwerking zocht met de deelstaten in WestDuitsland. De reden is dat deze deelstaten op het gebied van industrie
geavanceerd zijn en daarom geschikt voor de Iraanse plannen voor wederopbouw
gedurende de regeerperiode van president Rafsandjani.
Ook valt indirect uit het verhaal van Mousavian af te leiden dat Teheran liever
met de deelstaten onderhandelde en contacten onderhield dan met de regering in
Bonn en later Berlijn. De reden was dat voor de deelstaten primair het primaat
van economie gold en zij minder geneigd waren om heikele kwesties als
schending van mensenrechten in Iran en politiek zeer gevoelige kwesties zoals
het vredesproces in het Midden-Oosten de economische betrekkingen negatief te
laten beïnvloeden.
De Duitse Länder hebben ervoor gekozen om uitsluitend een economisch beleid
ten aanzien van Iran te voeren waarbij het sluiten van lucratieve economische
contracten de belangrijkste reden voor samenwerking met Teheran was.121
Duitse houding ten aanzien van de Mojahedin Khalq Organization (MKO)
De Iraanse Volksmojahedin (Sazmanze Mojahedine Khalqe Iran), vaak
aangeduid als MKO is de belangrijkste Iraanse militante oppositionele
verzetsbeweging die als doel heeft het omverwerpen van de islamitische
republiek. De MKO is een revolutionaire groep die vanaf zijn ontstaan in 1965
eerst tegen het regime van de Sjah vocht en later in verzet kwam tegen de
islamitische republiek. De reden hiervoor is dat, hoewel de MKO zich in de
aanloop naar de revolutie voor de overwinning had ingezet, deze beweging na de
revolutie door Ayatollah Khomeini als een organisatie van ketters (monafeghin)
en als vijand van Iran en de islam werd bestempeld.
Hoewel Jacques Chirac in 1986 als premier van Frankrijk een deal met Teheran
sloot waarin werd overeengekomen dat in ruil voor de vrijlating van gegijzelde
Fransen door Hezbollah in Libanon, MKO-leden Frankrijk zouden worden
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uitgezet122 was het Duitsland dat in 1995 de MKO als het eerste Europese land als
een terroristische organisatie bestempelde.
De MKO was in 1995 van plan om een grote demonstratie te organiseren in de
Duitse stad Dortmund. Mousavian schrijft in zijn memoires dat hij uitvoerig met
politici in de Bondsdag, maar ook met het Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) gesprekken hield en lobbyde om de demonstratie van de MKO te
verbieden. Bovendien meldt hij dat men was overeengekomen dat van deze
gesprekken niets in de pers mocht verschijnen.123 Hij schrijft niet waarover de
gesprekken precies gingen behalve het feit dat hij voor een verbod van de
demonstratie pleitte. Hij spreekt ook niet over een mogelijke deal. Feit is dat op
13 juni 1995, één dag voordat de demonstratie van de MKO gehouden zou
worden, de Duitse regering deze organisatie als een terroristische organisatie
aanmerkte en de demonstratie verbood. In het persbericht van het Auswärtiges
Amt werden drie redenen voor deze beslissing gegeven:
1-Marjam Rajavi124 heeft zichzelf als president van Iran uitgeroepen, wat een illegitieme
beslissing is.
2-Marjam Rajavi, als bevelhebber van het ‘Nationale bevrijdingsleger van Iran’, de
militaire tak van de MKO, is direct betrokken geweest bij het voeren van militaire acties
tegen de buitenlandse vertegenwoordigingen van de islamitische republiek Iran. Deze
acties gaan in tegen de principes van het internationale recht.
3-De Duitse regering is altijd tegen het gebruik van geweld ten behoeve van het bereiken
van politieke doelen geweest. Om deze reden worden de aanwezigheid van Marjam Rajavi
in Dortmund en mogelijke acties van de MKO als een gevaar voor de nationale veiligheid
van Duitsland gezien. Bovendien druist het in tegen internationaal gemaakte afspraken van
Duitsland op het gebied van het eerbiedigen van mensenrechten. De MKO, een
terroristische organisatie die schendingen van mensenrechten in zijn geschiedenis kent,
kan niet op steun van Duitsland rekenen en wordt door de federale regering als een
terroristische organisatie gezien. 125

Nu heeft de MKO inderdaad een militaire tak en is ook binnen Iran niet geliefd,
omdat zij gedurende de achtjarige oorlog tussen Iran en Irak aan de zijde van
Saddam Hussein tegen het Iraanse leger vocht en zo haar eigen landgenoten
vermoordde. De organisatie schendt bovendien volgens de Human Rights Watch
op grote schaal mensenrechten, ook die van de eigen leden.126 Maar in 1995 was
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het voor het eerst dat een EU-lid deze organisatie officieel als een terroristische
organisatie bestempelde. Volgens Mousavian had dit besluit positieve gevolgen
voor de beeldvorming van Duitsland in Teheran. 127 Duitsland is het enige
Europese land geweest, dat hoewel het in vergelijking met andere EU-landen
hechtere betrekkingen met Iran onderhield (met als gevolg dat het in staat is
geweest om ook de MKO als een bargaining chip te gebruiken) vanaf het
moment dat het de MKO in 1995 als een terroristische groep aanmerkte, heeft
vastgehouden aan deze beslissing en het besluit niet heeft teruggedraaid. Dit in
tegenstelling tot andere Europese landen. 128
In dit geval heeft Duitsland binnen het kader van zijn Zivilmacht-rolconcept
gehandeld en heeft geen misbruik gemaakt van zijn macht om de MKO als een
troefkaart tegen Iran te gebruiken. Zodoende past zijn beleid in dit geval binnen,
wat Maull formuleert als:
To realise a civilised international order, even if this implies to forego short-term national
interests.129

Daarnaast had deze politiek ook andere oorzaken die te maken hebben met de
paradoxale kenmerken van een Zivilmacht. In de politieke cultuur van Duitsland
is de hang naar stabiliteit en het bewaren van de status-quo diep verankerd. Ton
Nijhuis schrijft in dit verband:
Deze [hang naar stabiliteit] is in wezen zeer conservatief: keine Experimente. En in de
internationale politiek betekent dit: liever een appeasement-politiek tegenover
ondemocratische maar stabiele regimes, dan proberen vrijheid en democratie te
verspreiden. Liever leven met de beren in het bos. Conflicten dienen zo veel mogelijk
vermeden te worden.130

Volgens de Iraanse ambassadeur in Duitsland, Mousavian, waren Iran en
Duitsland daarom midden jaren negentig, omdat bij beide partijen de wil om de
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politieke en economische betrekkingen te intensiveren aanwezig was, op weg
naar het ontwikkelen van een duurzame relatie als twee gebeurtenissen niet
hadden plaatsgevonden. Ten eerste de Mykonos affaire en de uitspraak van de
Duitse rechter in deze zaak. 131 Ten tweede de vondst van een container met
wapens in een Iraanse schip in de haven van Antwerpen.132 Deze containerlading
had als bestemming de Duitse stad München en het schip zelf Hamburg. De
wapens waren volgens westerse media bestemd om anti-Israëlische activiteiten op
het Europese continent van militair materieel te voorzien. Deze veronderstelling
werd ook versterkt na de ondervraging van twee ambtenaren van de Iraanse
ministerie van Informatie en Veiligheid aan boord van het schip dat werd
onderschept.133
Naast deze twee gebeurtenissen die de ambassadeur noemt, waren er nog twee
andere factoren die een intensivering van Duits-Iraanse betrekkingen
verhinderden. Deze waren bovendien in tegenstelling tot de bovengenoemde
gebeurtenissen meer structureel van aard.
In de eerste plaats de invloed van actoren als Israël en de VS op Duitsland en het
Duitse buitenlandse beleid. In de tweede plaats versterkte de overgang naar een
gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie vanaf
1992 de complexiteit van het politieke krachtenveld waarin de Duitse Iranpolitiek
vorm krijgt.134
Duitse Iranpolitiek: Het economische beleid
Een structureel kenmerk van het buitenlandse beleid van de Bondsrepubliek is de
prioriteit die wordt gegeven aan handel. De Duitse economie is sterk
exportgeoriënteerd en de Bondsrepubliek ziet zichzelf graag als een Handelsstaat.
Duitsland als Zivilmacht en Duitsland als Handelsstaat kunnen in sommige
gevallen, omdat ze niet altijd samen gaan, voor inconsistent beleid zorgen. Berlijn
kan bijvoorbeeld niet het democratische tekort in een andere staat bekritiseren en
tegen dat land sancties afkondigen en tegelijkertijd voor intensieve economische
handelsbetrekkingen pleiten. Het is kiezen voor het een of het ander. De stelling
is dat wanneer handelsbelangen in gevaar komen, het morele karakter van de
131
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Duitse buitenlandse politiek (Duitsland als civiele mogendheid) op zijn grenzen
stuit. Het gevolg is dat kritiek op ondemocratische praktijken in andere landen al
gauw leidt tot loze kritiek en pro forma retoriek.
Zoals ook in eerdere periodes het geval was, vormde de intensivering van
economische betrekkingen tussen Duitsland en Iran na 1990, de grond voor
vooruitgang op politiek terrein.
De eerste aanzet voor intensivering van economische betrekkingen na 1990 werd
gegeven door Iran. Dat land organiseerde in 1990 een conferentie in Keulen
waarvoor zestig Duitse bedrijven waren uitgenodigd en waarbij ook
vertegenwoordigers van het Iraanse Ministerie van Economische Zaken en de
centrale bank van Iran naast vertegenwoordigers van de in Duitsland actieve
Iraanse zakenwereld aanwezig waren. De Iraanse deelnemers legden de nadruk
op de voordelen voor Duitsland bij een duurzame economische samenwerking
tussen de twee landen. De strategische geografische ligging van Iran, de politieke
stabiliteit in vergelijking met andere landen in het Midden-Oosten, de relatief
grote markt, zowel qua bevolkingsaantal als in verband met de vraag naar
producten en diensten die na de achtjarige oorlog onuitputtelijk was, en de
aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen waren de Iraanse argumenten die een
intensivering van Duitse economische activiteiten in Iran legitimeerden.
Bovendien probeerde de islamitische republiek na het aan de macht komen van
president Rafsandjani buitenlandse directe investeringen aan te trekken door
buitenlandse bedrijven voor negenenveertig procent deel te laten namen in grote
projecten, een ongekende hervorming in vergelijking met de periode 19791988. 135 Ook investeerde Iran na de revolutie tot 1990 meer in Duitsland dan
andersom. De meeste buitenlandse investeringen van Iran in het buitenland
vonden in Duitsland plaats. Duitsland had in de periode 1979-1988 voor 160
miljoenen Mark in Iran geïnvesteerd, terwijl andersom Iran voor 690 miljoen in
Duitsland had geïnvesteerd. 136
De positieve economische resultaten van de door Iran in Duitsland
georganiseerde conferentie en de daar gemaakte afspraken werden duidelijk
tijdens het bezoek van de Duitse minister van Economische Zaken Jürgen
Möllemann aan Teheran in juni 1991. Deze bracht het grootste aantal directeuren
van Duitse bedrijven na 1979 mee naar Iran. Het opnieuw in het leven roepen van
de gemeenschappelijke commissie voor economische betrekkingen tussen
Duitsland en Iran die in 1979 was opgeheven, was het belangrijkste resultaat van
dit bezoek. Ook beloofde Möllemann dat de in de Hermes exportkredietgaranties
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opgenomen beperkingen ten aanzien van Iran zouden worden opgeheven. 137 De
Bondsrepubliek liet zo duidelijk blijken geïnteresseerd te zijn in uitbreiding van
zijn economische activiteiten met Iran.
Volgens de Iraane ambassadeur in Duitsland (in 1992) was de Duitse delegatie
bereid op veel terreinen de economische betrekkingen met Iran aan te halen, met
één belangrijke uitzondering: samenwerking op het gebied van de transfer van
nucleaire technologie. 138 Tijdens gesprekken tussen Möllemann en president
Rafsandjani liet men van de Iraanse zijde duidelijk blijken van plan te zijn de
bouwwerkzaamheden aan de nucleaire reactor in Bushehr te hervatten. Duitse
bedrijven waren in 1975 gestart met de bouw en tot 1979, toen in verband met de
revolutie de bouwwerkzaamheden stil werden gelegd, was er voor een bedrag van
acht miljard Mark in het project geïnvesteerd. Duitsland wilde echter in verband
met de internationale gevoeligheid van dit onderwerp, niet met Iran
samenwerken.139
Balans
Vanaf 1989, na het einde van de achtjarige oorlog tussen Irak en Iran en met het
aan de macht komen van president Rafsandjani, probeerde Iran zijn betrekkingen
met de landen van de Europese Gemeenschap (EG) te normaliseren. Omdat Iran
relatief goede betrekkingen met Duitsland onderhield probeerden de Iraniërs
tegen de achtergrond van Duits-Iraanse betrekkingen dit doel te bereiken. Iran zag
in de EG een bron van leningen aan, en investeringen in Iran die na de oorlog
hard nodig waren. Andere opties had Iran eigenlijk ook niet. De betrekkingen met
de VS waren zeer vijandig en de Sovjet-Unie (en later Rusland) kampte zelf met
politieke en economische problemen. Duitsland en de EG zagen Iran in de eerste
plaats als een belangrijke leverancier van olie. Daarnaast was de Iraanse markt
van zestig miljoen inwoners belangrijk voor Europese bedrijven. Bovendien was
de Iraanse markt de enige in het Midden-Oosten die niet gedomineerd werd door
de Amerikaanse concurrenten van de EG.140
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De toenadering tussen Duitsland en de EG tot Iran had begin jaren negentig tot
gevolg dat de trans-Atlantische solidariteit afnam. Europa en de VS hadden
wezenlijke verschillen in hun Iranpolitiek. De VS voerde een beleid van ‘dual
containment’, verscherpte de sancties tegen Iran in 1993 (middels de ‘Executive
Order 1295’), gevolgd door ‘Iran Oil Sanctions Act’ en later door het
aankondigen van de Iran-Libya Sanctions Act (ILSA).141
De Europese reactie op de Amerikaanse Iranpolitiek was hard. Europa
beschuldigde de VS van unilateralisme en vond dat het Amerikaanse beleid tegen
het internationale recht inging. Aan de vooravond van de kritische dialoog (in
1992) stonden de twee grootmachten VS en EU lijnrecht tegenover elkaar in hun
Iranpolitiek. Waar de VS koos voor ‘isolement en sancties’, koos de EU,
Duitsland volgend, voor ‘toenadering en handel’.

onder andere in 1992 deze belofte verbroken. In dat jaar vond immers in het Berlijnse restaurant
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Iraanse Ministerie van Informatie en Veiligheid hierachter zat. Moshaver, 2003, 293.
141
Voor een analyse van de Amerikaanse sancties tegen Iran, zie Hossein Alikhani, Sanctioning Iran,
2000.
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DEEL III
Duitse Iranpolitiek in het kader van het gemeenschappelijke buitenland en
veiligheidsbeleid van de EU

Deel III De overgang naar een gemeenschappelijk buitenland en
veiligheidsbeleid van Europea (GBVB)

‘The Member states have committed themselves to a Common Foreign Security Policy for the
European Union. The European Security and Defence Policy aims to strengthen the EU's external
ability to act through the development of civilian and military capabilities in Conflict Prevention and
Crisis Management.To influence policies violating international law or human rights, or policies
disrespectful of the rule of law or democratic principles, the EU has designed sanctions of a
diplomatic or economic nature’.
Europese Commissie over de externe betrekkingen van de EU

1

‘In the EU, success is nationalized and failure is Europeanized’.
2

Martin Schulz, voorzitter van de socialisten in het Europese parlement

Vanaf 1992 is de Duitse Iranpolitiek niet los te zien van het gemeenschappelijke
buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU. Hoewel een gemeenschappelijke
Europese buitenlandse politiek altijd een zorgenkind van de EU is geweest, kwam
dit streven eindelijk in 1992 van de grond. 3 Om de fundamenten waarop het
gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU gebouwd is te
kennen is het noodzakelijk een kort historisch overzicht van het tot stand komen
van het GBVB weer te geven.
In de jaren vijftig beperkten vraagstukken met betrekking tot buitenlands beleid
zich vooral tot kwesties rondom de veiligheid van West-Duitsland, en het wel of
niet oprichten van een gemeenschappelijke Europese defensiemacht los van de
NAVO. 4 Het gemeenschappelijke politiek-economische beleid van de EG ten
aanzien van derde landen kreeg voor het eerst vorm in het verdrag van Lomé uit
1975 dat in 1976 in werking trad. Dit behelsde een voor vijf jaar gesloten verdrag
tussen de EG en de voormalige koloniën van sommige EG-landen, de
zogenaamde ACP landen.5
In de jaren tachtig waren veel EG-landen tot de conclusie gekomen dat structurele
politieke hervormingen op Europees niveau noodzakelijk waren. De eerste poging
1

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/index_en.htm (2/06/2009).
Spiegel Online, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,626815,00.html (2/06/2009).
3
In verband met de Europese integratie zie: Derek W. Urwin, The Community of Europe, A History of
European Integration Since 1945, 1991, 1-6. Hans-Joachim Seeler, Geschichte und Politik der
Europäischen Integration, 2008, 13-22. Werner Weidenfeld (Hrsg.), Die Europäische Union,
Politisches System und Politikbereiche, 2008. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis
heute, 2004. Werner Weidenfeld (Hrsg.), Europa-Handbuch, 2004. Desmond Dinan, Ever Closer
Union? An Introduction to the European Union, 1999.
4
Hazel Smith, European Union Foreign Policy, What It Is and What It Does, 2002, 43.
5
ACP staat voor: African, Caribbean and Pacific countries.
2
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aansluitend bij de wens naar politieke hervormingen kwam van de ministers van
Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek en Italië. Waar Genscher en Emilio
Colombo voor pleitten was niets nieuws, namelijk een meer gemeenschappelijke
Europese buitenlandse politiek en meer culturele en justitiële samenwerking op
Europees niveau. 6 De Europese Raad kwam met het voorstel om een
intergouvernementele conferentie te organiseren waarin de toekomst van de EG
zou worden besproken. Op basis van de voorstellen, ontvangen van de
intergouvernementele conferentie, accepteerde de Raad een serie voorstellen die
belangrijke institutionele veranderingen mogelijk maakten. 7 Het resultaat van
deze voorstellen kwam in de Europese Akte, een verdrag dat in 1986 getekend
werd en in 1987 in werking trad. Het kerndoel van de Europese akte was het
realiseren van de Europese interne markt aan het eind van 1992.
Na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog kreeg het
streven naar politieke integratie meer urgentie.8 De EU werd bij het verdrag van
Maastricht in 1992 opgericht. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking.
Hierdoor ging de EU over tot in het leven roepen van de pijlerstructuur van de
EU die drie pijlers kent. De eerste pijler of de 'pijler van de Europese
Gemeenschappen' omvat economisch, milieu- en sociaal beleid. De tweede pijler
of 'pijler van het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid' (GBVB)
omvat het buitenlandse beleid en militaire zaken. De derde pijler of 'pijler van de
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken' (PJSS) omvat samenwerking in
criminaliteitsbestrijding.
De tweede pijler is niet supranationaal maar intergouvernementeel van aard. De
EU-lidstaten, maar ook de Europese Commissie, hebben beide recht van initiatief
6

Hoewel het initiatief van de genoemde ministers door de Raad niet verwelkomd werd, zorgde het er
voor dat het idee van een gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek op de agenda bleef.
Derek Urwin merkt in verband met de noodzaak van politieke hervormingen op politiek gebied
gedurende jaren tachtig het volgende op: ‘The EC was faced with a series of interrelated problems that
demanded action (…): the unlimited expansion of the Common Agricultural Policy and the threat of
budget exhaustion; the problem of Britain; the need for industrial rejuvenation to meet the
technological challenge of the United States and Japan; the further enlargement of the community to
embrace Spain en Portugal; the continued struggle to eliminate internal barriers. Behind several of
these issues lay the institutional structure of the EC itself’. Urwin, 1991, 221.
7
De intergouvernementele conferentie bestond uit de werkgroepen van de Europese Politieke
Coöperatie (EPC), die op wekelijkse basis bijeenkwamen. Beide groepen rapporteerden aan de
ministers van Buitenlandse Zaken, die zelf op hun beurt ook regelmatig bijeenkwamen.
8
Het neorealistische argument was immers dat de landen van de EG, gezien de omwentelingen in de
Sovjet-Unie niet meer onder de atoomparaplu van de VS konden schuilen en zelf voor hun eigen
veiligheid zouden moeten zorgen. Het neoliberale argument in dit verband was, voortbouwend op de
theorie van de Kantiaanse vrede en de veronderstelling dat democratieën geen oorlogen tegen elkaar
voeren, dat Europese landen ook gezamenlijk voor hun eigen veiligheid konden zorgen en zich als
één blok naar buiten toe konden presenteren. Meer interstatelijke coöperatie op politiek en
economisch terrein tussen de leden van de Europese Gemeenschap kreeg bovendien legitimiteit omdat
begin jaren negentig het liberale gedachtegoed het communistische had verslagen en als enig relevant
paradigma was overgebleven. Zie in dit verband: Francis Fukuyama, The End of History and the Last
Man, 1992.
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binnen het GBVB. Besluitvorming vindt plaats in de Raad van Ministers op basis
van unanimiteit.9 De coördinatie van het GBVB wordt toevertrouwd aan de Hoge
Vertegenwoordiger van het GBVB (vanaf 1999 de Spanjaard Javier Solana en
sinds 2009 Catherine Ashton). In het verdrag van Maastricht in 1992 is het
hoofddoel van het gemeenschappelijke Europese buitenlandse beleid als volgt
geformuleerd:
De Lid-Staten van de WEU achten het noodzakelijk een echte Europese veiligheids- en
defensie-identiteit te creëren en een grotere Europese verantwoordelijkheid inzake
defensie-aangelegenheden op zich te nemen. Deze identiteit zal geleidelijk tot stand
worden gebracht in een etappegewijs proces. De WEU zal een integrerend deel zijn van
het ontwikkelingsproces van de Europese Unie en haar bijdrage aan de solidariteit in het
kader van Atlantisch Bondgenootschap vergroten. De Lid-Staten van de WEU komen
overeen de rol van de WEU te versterken in het vooruitzicht op langere termijn van een
gemeenschappelijk defensiebeleid binnen de Europese Unie dat uiteindelijk zou kunnen
leiden tot een gemeenschappelijke defensie die verenigbaar is met die van het Atlantische
Bondgenootschap. 10

In het verdrag van Amsterdam (dat in 1997 getekend werd en in 1999 in werking
trad) zijn de doelstellingen van het GBVB explicieter uiteengezet. Het GBVB zou
de volgende vijf kerndoelen moeten nastreven:








bescherming van de gemeenschappelijke waarden, fundamentele belangen en
onafhankelijkheid van de Unie, waaraan door het Verdrag van Amsterdam is
toegevoegd dat deze bescherming ook betrekking heeft op de integriteit van de
Unie en in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van het Handvest
van Verenigde Naties;
versterking van de veiligheid van de Unie en haar lidstaten in alle opzichten;
handhaving van de vrede en versterking van de internationale veiligheid
overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties,
alsmede de beginselen van de Slotakte van Helsinki en de doelstellingen van het
Handvest van Parijs, waarbij het Verdrag van Amsterdam uitdrukkelijk
aantekent dat dit met inbegrip is van de doelstellingen betreffende de
buitengrenzen;
bevordering van de internationale samenwerking en
ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, alsmede
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.11

9

Bij uitvoeringsgeoriënteerde besluiten is een gekwalificeerde meerderheid in de Raad nodig. Staten
kunnen zich van stemmen onthouden.
http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001 (12/01/2011).
11
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_1_1_nl.htm (18/12/2010).
10
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De Europese Raad formuleert de principes, de algemene richtlijnen en de
strategieën van het GBVB. Op basis hiervan formuleert de Raad van Ministers
twee vormen van beleid: 1. gemeenschappelijke acties en 2. gemeenschappelijke
posities. De gemeenschappelijke posities worden onderverdeeld in
gemeenschappelijke verklaringen en gemeenschappelijke standpunten. Voorbeeld
van een gemeenschappelijke actie van de EU is de Roadmap in geval van het
vredesproces in het Midden-Oosten. Een voorbeeld van een gemeenschappelijke
positie is het wapenembargo tegen Soedan en Iran.12
Naast het gemeenschappelijke Europese buitenlandse beleid voeren Europese
staten ieder een zelfstandige buitenlandse politiek.13 Het komt daarom voor dat
Europese landen soms een stelling betrekken ten aanzien van een bepaald land of
onderwerp dat geen afspiegeling is van het GBVB. Het gevolg hiervan is dat de
geloofwaardigheid van het GBVB in het geding is. EU-landen nemen relatief
eenvoudig gemeenschappelijke standpunten in en geven verklaringen uit maar
gaan erg moeizaam over tot gemeenschappelijke acties. Het belangrijkste
probleem van het GBVB is volgens de Duitse politicoloog Hans-Joachim Seeler
dan ook het volgende:
Proteste und Erklärungen allein genügen nicht. Die gemeinsame Politik muss auch
durchsetzbar sein. Es fehlen der EU gemeinsame Machtmittel zur Durchsetzung, wenn sie
ihre politischen Ziele, Frieden zu sichern und, wenn erforderlich, auch wieder zu schaffen,
erreichen und damit eine effektive gemeinsame Politik betreiben will.
Wirtschaftssanktionen sind politische Machtsmittel, die der EU zur Verfügung stehen, aber
14
sie reichen nicht immer.

Er is, naast het feit dat de lidstaten soms tegenstrijdige belangen nastreven,
uitgaande van de bovenstaande stelling sprake van een tekort op instrumenteel
niveau. De instrumenten die de EU inzet beperken zich vooral tot economische
instrumenten, vaak in de vorm van positieve of negatieve sancties (de bekende
carrots and sticks). Deze zijn wel noodzakelijk maar niet voldoende voorwaarden
voor het tot stand brengen van een gemeenschappelijke buitenlandse politiek.
Ook moet er sprake zijn van een politieke wil, iets dat niet altijd in een even
sterke mate aanwezig is bij de lidstaten. Historisch gezien staan Engeland en
Denemarken afwijzend tegenover een snelle politieke integratie, Duitsland is
voor, Frankrijk ook, maar dan wel onder Frans leiderschap. Bovendien is sinds de
uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 het formuleren van een
12

Seeler, 2008, 90.
Wanneer in dit deel over Europa of Europese staten gesproken wordt, worden hieronder EUlidstaten verstaan.
14
Seeler, 2008, 92.
13
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gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek nog problematischer
geworden, omdat veel Oost-Europese landen die pas vanaf de jaren negentig van
de twintigste eeuw weer een zelfstandige politiek kunnen voeren, niet graag hun
buitenlandpolitieke soevereiniteit willen overdragen aan Brussel. Daarnaast
vertrouwen Oost-Europese landen voor hun veiligheid meer op de VS dan op de
EU.15
Het GBVB van de EU en de casus Iran
Een van de eerste landen waarop het GBVB werd toegepast, was de islamitische
republiek Iran. Sommige wetenschappers stellen dat er geen sprake is van een
gemeenschappelijk EU-beleid ten aanzien van Iran. 16 Dit standpunt is niet
helemaal correct. Er is juist sprake van een omvattend EU-beleid ten aanzien van
de islamitische republiek dat zich niet alleen, zoals neorealisten en neoliberalen
beweren, beperkt tot veiligheidsvraagstukken en economische kwesties maar ook
normatieve componenten kent.17
Het Europese beleid ten aanzien van Iran lijkt in vele opzichten op de Duitse
Iranpolitiek. Doordat de EU de Duitse Iranpolitiek volgt worden Duitse normen
en doelstellingen door de EU overgenomen. Frankrijk, Engeland en Duitsland
zijn de belangrijkste landen van de EU die hun stempel drukken op het GBVB
van de EU. Frankrijk had tot begin jaren negentig geen goede betrekkingen met
Iran. Het steunde bovendien tijdens de achtjarige oorlog tussen Irak en Iran
openlijk het regime van Saddam Hoessein. Engeland had eveneens in de jaren
tachtig tot begin jaren negentig geen goede betrekkingen met Iran. Het Engelse
beleid ten aanzien van de islamitische republiek volgde nauwgezet het
Amerikaanse vijandige beleid. Sterker nog, Londen had ook geen ambassadeur in
15
In dit verband vermeldt het International Crisis Group rapport dat na de uitbreiding van vijftien
naar vijfentwintig leden de nieuwe EU-lidstaten uit Oost-Europa: ‘Have a more transatlantic posture
than some established members, reflected in attitudes toward the Iraq crisis. Most of them have
contributed to the U.S. led coalition in that country. It is certainly true that these countries, dominated
until recently by Russia, feel gratitude to the U.S. and believe their ultimate security depends on its
continued engagement with Europe. ‘EU Crisis Response Capability Revisited’, Europe Report No.
160. 2005, http://www.crisisgroup.org (24/02/2009).
16
Eva Rakel stelt dat: ‘The EU has not yet developed a common foreign policy in general and towards
Iran in particular. The different member countries sometimes have very different ideas on what should
be the foreign policy of the EU, and what policy it should follow with regard to Iran’. Eva Rakel, The
Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations Since The Islamic
Revolution, 2008, 205.
17
Zie voor respectievelijk het neorealistische en het neoliberale argument Anoushiravan Ehteshami en
Raymond Hinnebush (eds.), The Foreign Policies of the Middle East States, 2002 en Ziba Moshaver,
‘Revolution, Theocratic Leadership and Iran’s Foreign Policy: Implications for Iran-EU Relations’,
The Review of International Affairs, 2003, 3 (2), 283-305.
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Teheran. Van deze drie landen had alleen Duitsland relatief goede betrekkingen
met Iran. Het idee om een kritische dialoog met Iran te starten kwam dan ook van
Duitsland, waarna de andere EU landen met het Duitse plan instemden.
In geval van de Europese Iranpolitiek betekende dit een continuering van
Duitslands Zivilmachtpolitik. Deze hield een politiek in waarbij sterk de nadruk
gelegd werd op handel, multilateralisme en het voeren van dialoog. Deze politiek
kende bovendien niet-materiële doelstellingen zoals de nadruk die gelegd werd op
mensenrechten. Er was om deze reden sprake van een Duitse politiek ten aanzien
van Iran op Europees niveau. Charles Lane zoekt de wortels van deze politiek in
de Ostpolitik:
In a sense, the arguments over how to handle Iran are a continuation of a long-standing
transatlantic debate about ‘trading with the enemy’. During the Cold War, European
governments, Germany’s included, tended to be less willing than the United States to use
trade embargoes and other forms of economic isolation against the Soviet Union.
Diplomatically, they leaned toward détente and constructive engagement. This was a
matter not only of commerce but of geopolitics and basic philosophy. The Germans, who
abutted the communist East for 40 years, felt, and to a large degree still feel, that military
and political containment would not have succeeded without the contribution of Ostpolitik;
18
their policy of engaging the East on some issues of trade and diplomacy.

De kritische dialoog
In overeenstemming met het Duitse idee van ‘verandering door toenadering’
besloten de EU-landen in 1992 om een zogeheten ‘kritische dialoog’ met Iran te
starten. Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad (een ontmoeting van de
Raad van Ministers) in Edinburgh in december 1992 werd de kritische dialoog
met Iran officieel aangekondigd. De mededeling van de Raad weerspiegelde de
overtuiging van de EU dat Iran als een regionale macht niet geïsoleerd kon
worden. Tegelijkertijd maakten de EU-lidstaten ook bekend zich zorgen te maken
over de binnenlandse politiek en het buitenlandse beleid van de islamitische
republiek:
Given Iran’s importance in the region, the European Council reaffirms its belief that a
dialogue should be maintained with the Iranian Government. This should be a critical
dialogue which reflects concern about Iranian behaviour and calls for improvement in a
number of areas, particularly human rights, the death sentence pronounced by a Fatwa of
18
Charles Lane, ‘Changing Iran, Germany’s New Ostpolitik’, Foreign Affairs, 1995, 74 (6), 78. Ook
Arthur Heinrich stelt dat de EU ‘kritische dialoog’ met Iran een voortzetting is van het Duitse beleid
ten aanzien van de islamitische republiek. ‘Zur Kritik des ‘kritischen Dialogs’: Der Sonderweg BonnTehran’, Blätter für deutsche und internationale Politik, 1996, 41 (5), 532-543.
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Ayatollah Khomeini against the author Salman Rushdie, which is contrary to international
law, and terrorism. Improvement in these areas will be important in determining the extent
to which closer relations and confidence can be developed. In view of the fundamental
importance of the Middle East Peace Process, the European Council also expresses the
19
wish that Iran take a constructive approach.

Deze officiële verklaring kan als het eerste omvattende en gemeenschappelijke
EU-beleid ten aanzien van de islamitische republiek worden gezien. Tot dan toe
kozen EU-landen voor een dialoog met derde landen de term ‘politieke dialoog’,
die impliciet inhield dat de dialoog geïnstitutionaliseerd was en dat bovendien de
actor met wie de EU-landen een dialoog voerden, de regels van het politieke spel
kende en te vertrouwen was.20 De betrekkingen tussen Iran en de EU als één blok
kende echter geen geschiedenis en was niet geïnstitutionaliseerd. De kritische
dialoog zou dan ook als het aan de EU lag op langere termijn omgezet worden in
een politieke dialoog.21 De Iraanse krant Ettelaat meldde een paar dagen na de
verklaring van Edinburgh echter dat Iran, aangezien de EU-landen onderling in
hun beleid ten aanzien van Iran verschilden, niet veel van een ‘kritische dialoog’
verwachtte. Desalniettemin wenste Iran elke gelegenheid tot een dialoog te
benutten. Volgens de Iraanse regering waren de meningsverschillen tussen aan de
ene kant Groot-Brittannië en aan de andere kant Duitsland groot.22 Opmerkelijk
genoeg bleken de EU en Iran al vanaf het begin heel verschillend naar de
kritische dialoog te kijken.
De doelstellingen van de kritische dialoog
Matthias Struwe onderscheidt in zijn analyse van de Europese kritische dialoog
met de islamitische republiek vijf doelen.23 In de eerste plaats was het doel van de
EU, en hier baseert Struwe zich op een verklaring van Eurocommissaris Van
Miert, het voeren van een ‘multilateraal beleid’ ten aanzien van Iran. Het tweede
doel van de EU was, door het aangaan van een dialoog met het Iraanse regime, de
‘hervormers’ in Iran te steunen. Struwe merkt in dit verband op:

19
‘European Council in Edinburgh. Conclusions of the Presidency, 13/12/1992’, DOC/92/8. Online te
raadplegen via: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/d0_en.pdf (5/07/2009).
20
In dit verband Wolfgang Wessels (ed.), Foreign Policy of the European Union: From EPC to CFSP
and Beyond, 1999.
21
Matthias Struwe, The Policy of ‘Critical Dialogue’, An Analysis of European Human Rights Policy
towards Iran from 1992 to 1997, 1998, 19.
22
Ettelaat, 15/12/ 1992.
23
Struwe, 1998, 19-20.
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The EU’s policy aimed at strengthening allegedly ‘moderate’ politicians in Iran. Hence the
EU took account of the international factionalism, trying to weaken ‘radicals’ who
opposed rapprochement and supported a ‘revolutionary’ foreign policy.24

In verband met de nucleaire activiteiten van Iran was de EU van mening dat
zolang het Internationale Atoomschap van de VN geen bewijzen had gevonden
die erop wezen dat het Iraanse nucleaire programma een militaire dimensie had,
het aankondigen van sancties tegen Iran niet constructief zou werken. Het derde
doel was daarom intensiever overleg met Iran inzake de kwestie van de
massavernietigingswapens om zo Iran over te halen nauwer met het Internationale
Atoomagentschap samen te werken. Na 2002 zou het nucleaire programma van
Iran de meest heikele kwestie in de betrekkingen tussen Iran en de westerse
landen worden. In 1992 was dat echter niet het geval.
Het vierde doel, en hier legde de EU sterk de nadruk op, betrof de kwestie van de
mensenrechten. De EU vond dat Iran als een van de eerste ondertekenaars van de
‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ en het ‘Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’, deze ook diende na te leven.
Volgens de EU schoot Iran daarin vaak tekort.25
Ten vijfde was de EU ervan overtuigd dat de houding van het Iraanse regime
alleen door middel van communicatie te beïnvloeden zou zijn. In de woorden van
Struwe:
The EU emphasized again and again that the only possibility to achieve changes in the
Iranian behaviour was to communicate European concerns rather than to “bully” Iran.26

Deze strategie was een continuering van het Duitse beleid ten aanzien van Iran
waarvan de essentie het ‘overtuigen’ van Iraanse politici van Duitse
respectiefelijk Europese zorgen vormde en welk beleid alleen via een dialoog
gerealiseerd kon worden. 27 Een strategie die op de lange duur succes zou hebben
en geduld vereiste:
Die Erfolge liegen bei einer solchen Aufgabe in allmählichen Fortschritten einer
langfristigen Überzeugungsarbeit.28
24

Ibidem, 19.
Europese Parlement, ‘Written Question’ No. 3057/92 to the Commission of the European
Communities (14 December 1992) Official Journal of the European Union, No. C 106 (93/C 106/64).
26
Struwe, 1998, 19.
27
In een antwoord op een paar vragen van de SPD-fractie in de Bundestag over de kritische dialoog
stelt de regering onder andere dat: ‘Die Grundsätze des kritischen Dialogs, d.h. offene Ansprache aller
kritikwürdigen Themen, gelten seit langem für die Praxis der deutsch-iranischen Beziehungen’.
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485.
28
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485, 16/01/1996,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/034/1303485.asc (06/07/2009).
25
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Geen sancties maar een dialoog en het onderhouden van intensieve contacten
zouden op lange termijn de weg vrij maken voor de integratie van Iran in de
internationale gemeenschap. De ‘normalisering’ van relaties met de islamitische
republiek zou alleen mogelijk worden wanneer vooruitgang werd geboekt in de
bovengenoemde kwesties.
De implementatie van de kritische dialoog:
de mensenrechtenkwestie
In geval van schending van de mensenrechten in Iran maakte de EU haar zorgen
vooral op het niveau van de Raad van Ministers middels vertrouwelijke
démarches, publieke verklaringen, en tijdens ontmoetingen tussen de EU-troika
en de Iraanse diplomatieke delegaties kenbaar. Evaluatie en controle van deze
inspanningen vonden plaats door het Europese Parlement en de nationale
parlementen van de lidstaten.29
Op Europees niveau heeft de Europese Commissie vanaf 1985 de resoluties van
de mensenrechtencommissie van de VN en die van de VN-veiligheidsraad
gesteund waarin de islamitische republiek voor het schenden van mensenrechten
veroordeeld was. Ook hebben de EU-lidstaten het Iraanse regime bij wederzijdse
delegatiebezoeken onder druk gezet om de VN-speciale vertegenwoordiger voor
de mensenrechten toestemming te geven Iran te bezoeken.30
Het volgende voorbeeld illustreert waarom het vormen en uitvoeren van een
mensenrechtenbeleid ten aanzien van Iran binnen EU-verband gecompliceerd is.
Als antwoord op Kamervragen van de SPD-politica Brigitte Adler, over hoe de
Bondsregering in het kader van de kritische dialoog met Iran de
mensenrechtenkwestie op de agenda zette, was het officiële regeringsstandpunt:
Der kritische Dialog zwischen der Bundesregierung und Iran ist nicht institutionalisiert. Er
wird bei Gesprächen auf allen Ebenen praktiziert. Die EU führt zweimal pro Jahr
Gespräche auf Staatssekretärsebene. […] Der Dialog schliesst grundsätzlich keine
Thematiek aus. Religiöse und philosophische Grundfragen wurden insbesondere im
Rahmen von deutsch-iranischen Menschenrechtensseminaren erörtert. Entscheidungen und

29
‘Declaration by the European Union on Iran’, Luxembourg, 29.4.1997, PESC/97/41. Voor de
debatten in Duitsland zie: Entschliessungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP. Zu der
vereinbarten Debatte zur Iran-politik, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7441, 16.04.1997.
Ergebnisse des ‘Kritischen Dialogs’ mit dem Iran über Menschenrechtsfragen; Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Freimut Duve et al. und der Fraktion der
SPD’, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/3485, 16/01/1996.
30
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Handlungen von Verwaltungen, Gerichten und der Regierung wurden in Gesprächen auf
politischer und Arbeitsebene aufgenommen.31

Op de vraag, waar in de Duitse en EU-Iranpolitiek met betrekking tot
mensenrechten de nadruk op werd gelegd en waar de prioriteiten lagen,
antwoordde Bondsregering dat:
Schwerpunkte neben Menschenrechtenfragen im Iran waren die Fatwa gegen den
britischen Schriftsteller Salman Rushdie, die Themen Massenvernichtungswaffen,
Terrorismus, politische und regionalpolitische Entwicklungen sowie Flüchtlingsfragen.
Präsident Rafsanjani und andere Politiker haben in öffentlichen Stellungnahmen
zugesichert, keine Tötungskommandos gegen Salman Rushdie zu entsenden. Zur Zeit
verfolgt die Europäische Union eine Initiative, um verlässliche Zusicherungen im Fall von
32
Salman Rushdie zu erreichen.

De regering gaf een ontkennend antwoord op de vraag of Duitsland, maar ook de
EU, zijn economische betrekkingen laat beïnvloeden door de verbetering, dan wel
de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Iran:
Menschenrechtenfragen werden mit Iran im Rahmen bilateraler Begegnungen auf
politischer und auf Arbeitsebene kontinuierlich angesprochen. Dabei steht das Element der
Überzeugung im Vordergrund. Auch die von deutscher Seite initiierten
Menschenrechtsseminare mit dem Iran dienen dem Ziel, dem Iran und den Iranern die
Grundsätze der Schutzwürdigkeit und Schutzdürftigkeit der Menschenrechte nahe zu
33
bringen.

De mensenrechtenkwestie in Iran was voor Duitsland en de EU niet zo urgent om
de economische betrekkingen met de islamitische republiek op het spel te zetten.
Om dit beleid, dat niet geheel overeenkwam met de Zivilmacht-doelstellingen van
Duitsland en de EU te rechtvaardigen, sprak de Bondsregering van een
‘langfristige Überzeugungsarbeit’. De regering verwachtte op korte termijn geen
beleidsverandering in Iran. Een dialoog over mensenrechten werd alleen om het
voeren van een dialoog gevoerd en blijkbaar niet per se voor het bereiken van
tastbare resultaten.
Economische betrekkingen met Iran stonden gedurende de jaren van de kritische
dialoog (1992-1996) los van de kwestie van de mensenrechten. Sancties zijn door
Duitsland en de EU niet ingezet om het Iraanse regime onder druk te zetten de
31
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485, 16/01/1996,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/034/1303485.asc (9/7/2009).
32
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33
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (een verdrag dat Iran
ondertekend heeft) na te leven:
Die Gespräche sind mit iranischen Wirtschaftlichen Themen vorbehalten. Die
Entscheidung über die Einräumung war nicht Gegenstand deutsch-iranischer
34
Vertragsverhandlungen.

Op de vraag ‘In welcher Form hat die Bundesregierung von der iranischen
Führung gefordert, das Völkerrecht zu achten und den Terrorismus zu
verurteilen’, antwoordde zij:
Die Bundesregierung hat ebenso wie die Europäische Union in den Gesprächen mit der
iranischen Seite Teheran nachdrücklich aufgefordert, das Völkerrecht zu achten und den
Terrorismus zu verurteilen. Sie hat aktiven Anteil an der Initiative der Europäischen
35
Union, die hierzu schriftliche Zusagen vom Iran fordert.

Duitsland en de EU hebben gedurende de periode waarin de kritische dialoog met
Iran gevoerd werd uitsluitend gebruik gemaakt van gemeenschappelijke publieke
verklaringen. Andere middelen, zoals sancties, zijn bilateraal noch multilateraal
ingezet om het regime onder druk te zetten.
Met betrekking tot de fatwa tegen Salman Rushdie was het beleid van de EU
behalve op de veroordeling van de fatwa erop gericht het Iraanse regime over te
halen aan de hand van een officieel document de EU te beloven geen opdracht te
geven de schrijver te vermoorden. Na een gesprek met Salman Rushdie in 1993
maakte de Eurocommissaris voor Buitenlands Beleid, Hans van den Broek,
bekend dat:
Improvements in human rights and the lifting of the fatwa against Salman Rushdie’ as well
as ‘respect for fundamental human rights and international law remain essential for the
36
development of closer relations with Iran.

Gedurende het jaar 1994 had Rushdie verschillende ontmoetingen met Europese
politici over de moeilijke situatie waarin hij zich bevond. In 1995 veroordeelde de
EU de fatwa weer en vroeg Iran schriftelijk te garanderen Rushdie niet te zullen

34

Ibidem.
Ibidem.
‘Mr. Van den Broek Meets Salman Rushdie’, Press Releases and Declarations, 9/12/1993,
IP/93/1080.
35
36
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doden.37 Het lukte de Troika, noch de EU, noch Duitsland een dergelijke garantie
van Iran te krijgen.
Groot-Brittannië heeft binnen EU-verband de fatwa altijd het felst veroordeeld en
immer kenbaar gemaakt dat verbetering van de relaties met de islamitische
republiek alleen mogelijk zou zijn wanneer het Iraanse regime officieel afstand
zou nemen van de fatwa. De reden hiervoor ligt voor de hand. Rushdie bezit de
Engelse nationaliteit. 38 Deze felheid beperkte zich echter vooral tot pro forma
politieke retoriek. Wanneer we bijvoorbeeld de export van Groot-Brittannië
gedurende deze jaren bekijken, dan zien we dat deze in de jaren 1991-1996 steeds
gegroeid is. 39 De stevige politieke retoriek van Engeland heeft de
handelsbetrekkingen met Iran niet geschaad.
De meest felle verklaring van de EU waarin de fatwa werd veroordeeld, dateert
uit het jaar 1997. Dit gebeurde in de periode waarin de Mykonos-affaire zijn
climax bereikte en waarin president Rafsandjani, de Iraanse minister van
Buitenlandse Zaken en de minister van Informatie door de Berlijnse rechter
werden veroordeeld. Zij zouden opdracht hebben gegeven voor de moord op
Iraanse politieke dissidenten op Duitse bodem. Met de uitspraak van de Berlijnse
rechtbank in de Mykonos-zaak werd de kritische dialoog opgeschort.
De EU vermoedde later (in 1997) dat door de overwinning van de
hervormingsgezinde president in Iran, Iran de fatwa tegen Rushdie zou
intrekken. 40 De ‘garantie’ waar de EU op doelde was vooral een schriftelijke
verklaring van de Iraanse kant. Ook gedurende de regeerperiode van Khatami is
een verklaring niet gegeven. De EU heeft niet gekregen waar ze om vroeg.
‘Bonyade 15 Khordad’, de instantie die een beloning van twee miljoen
Amerikaanse dollars op ‘het hoofd van Rushdie’ had gezet, heeft tot op de dag
van vandaag zijn beleid niet herroepen.
De Rushdie-affaire laat goed zien hoe een tegenstrijdige Duitse en Europese
Iranpolitiek ontstaat. De volgende lange, maar illustratieve, passage uit een
interview van het Duitse weekblad Die Zeit met Rushdie laat deze spanning goed
zien:
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Die Zeit: Sie treffen Außenminister Kinkel, und Staatsminister Schmidbauer trifft den
iranischen Geheimdienstchef.
Rushdie: Ich habe Kinkel gegenüber meinen Protest zum Ausdruck gebracht.
Die Zeit: Das ist doch ein Spiel. Sie bringen Protest zum Ausdruck, Kinkel bringt seine
Solidarität zum Ausdruck, und alles geht weiter wie bisher.
Rushdie: Politik ist ein Spiel. Natürlich spielt die deutsche Regierung mit mehreren Karten
auf einmal. Und nur auf einer Karte stehen die Menschenrechte.
Die Zeit: Ist diese Karte nicht pure Dekoration, die Schokoladenseite, die man nach außen
kehrt, während es in Wahrheit ganz anders zugeht?
Rushdie: Vielleicht ist das nur die Schokoladenseite. Das wird sich zeigen. Wichtig ist ja
nicht, was die Deutschen sagen, sondern was sie tun. Bisher ist Deutschland nicht geneigt,
sich seine Wirtschaftspolitik von dieser Sache verderben zu lassen. Angeblich sucht man
einen kritischen Dialog mit dem Iran. O.k. Wenn das so ist, will ich den Dialog sehen.
Worin besteht er? Wenn ihr diesen Einfluss habt, dann benutzt ihn gefälligst. Aber was
passiert? Schmidbauer trifft Fallahjan, und drei Tage später schießt man auf meinem
norwegischen Verleger. Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, auf Zusammenhänge zu
41
achten.

De kritiek die Rushdie op Duitsland heeft, is veel sterker dan zijn kritiek op de
EU. Het feit dat de geheime diensten van Iran en Duitsland met elkaar
samenwerkten, maakte de positie van Duitsland anders dan die van andere EUlanden. En juist om deze reden heeft Duitsland geprobeerd in vergelijking met
andere EU-landen actiever te zijn wat betreft het onder de aandacht brengen van
de kwestie van de mensenrechten in Iran. Duitsland als een soort eerlijke
makelaar; aan de ene kant nauwe betrekkingen met het Iraanse regime, aan de
andere kant het bieden van een podium aan andersdenkenden en Iraanse
oppositionele krachten.
Zo organiseerde de Duitse regering als enige EU-lidstaat in 1994 en 1995 twee
internationale seminars over de situatie van de mensenrechten in Iran, waarin
experts uit Iran en Europa een podium kregen om over de mensenrechten te
spreken. Deze activiteiten kunnen zoals Rushdie ze noemt als ‘pure Dekoration,
die Schokoladenseite, die man nach außen kehrt’ gezien worden, maar krijgen
meer betekenis vanuit het oogpunt dat hoe ongewenst het Iraanse regime in de
ogen van de Europeanen ook mag zijn, het wél het officiële regime is waarmee
zaken gedaan moet worden.
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De implementatie van de kritische dialoog: Terrorisme

In de westerse media is Iran vaak beschuldigd van het steunen van terrorisme en
zelfs van staatsterrorisme. 42 Ondanks deze beschuldigingen is er gedurende de
jaren van de kritische dialoog op EU-niveau weinig gedaan om Iran te
veroordelen. Eén reden hiervoor was dat de EU geen beschikking had over
concrete bewijzen om zijn beweringen te staven.
Een andere verklaring was dat de EU wel over bewijzen beschikte maar deze niet
wilde openbaren omdat in dat geval onder Amerikaanse druk, de
handelsbetrekkingen met Iran in gevaar zouden komen.43 Dit tot grote frustratie
van de VS, vooral ten aanzien van Duitsland:
U.S. officials say money is behind the German decision to stick to the ‘critical dialogue’.
The Islamic Republic, still from its 1980-88 war with Iraq, is investing billions of dollars
in modernization and reconstruction, and Western firms figure prominently in Tehran’s
plans. German industry, closely aligned with Kohl’s conservative government and mired in
sluggish economic growth due to the costs of reunification and a weaker dollar, is eager to
44
snap up Iranian contracts and penetrate the Iranian Market of 60 million people.

Pas na een serie zelfmoordaanslagen in Israël kwamen de EU-landen van
binnenuit en van buitenaf (Israël en de VS) onder druk te staan om de kritische
dialoog met Iran te rechtvaardigen. Hoe kon de EU een dialoog met de
islamitische republiek aangaan wanneer deze de Palestijnse Hamas en de
Libanese Hezbollah financieel en militair steunde. De EU stuurde als reactie op
deze gebeurtenissen een delegatie naar Iran en Syrië om te eisen dat die landen
afstand zouden nemen van de zelfmoordaanslagen en deze zouden veroordelen.
In een ‘verklaring over terrorisme’ uitte de EU haar zorgen over de ‘irresponsible
declarations made in Iran about the bombings in Israel’ en ‘declared a
continuation of the ‘critical dialogue’ depended on progress in the Iranian stance
on terrorism and the Peace Process’.45
Als gevolg van de Europese druk verklaarde de relatief pragmatische president
Rafsandjani in een ongebruikelijk gebaar dat Iran ‘opposes terrorism regardless of
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its perpetrators, even if it is committed by Hamas’.46 Wat de Iraanse steun aan de
Hezbollah betreft, op dit gebied gaf Iran niet toe. Volgens Iran voerde de
Hezbollah een legitieme verdedigingsoorlog tegen de Israëlische bezetting van
Libanees grondgebied.
Het steunen van ‘vrijheidsbewegingen’ is opgenomen in de Iraanse grondwet.47
Omdat Iran Israël als een onwettige staat beschouwt en Hamas en de Hezbollah
als vrijheidsorganisaties die gesteund dienen te worden, moeten de woorden van
Rafsandjani louter bedoeld zijn om de druk weg te nemen. Iran heeft om twee
redenen zijn steun aan deze organisaties nooit gestaakt.
De eerste principiële reden is dat Iran bij wet verplicht is ‘vrijheidsorganisaties’ te
steunen. De Majles, en de ‘Hoogste Raad voor Nationale Veiligheid’ en de
Revolutionaire Garde zijn de organen die de strategieën om dit doel te realiseren
vormgeven.
De tweede reden heeft met de politieke strategie van Iran in het Midden-Oosten te
maken en is pragmatischer van aard. Het Iraanse argument is dat zolang de VS en
Israël Iran bedreigen en de VS officieel over ‘regime change’ spreken, Iran geen
andere keuze heeft dan het steunen van anti-Israëlische militaire groeperingen in
de Palestijnse gebieden en Libanon. Zouden de Amerikaanse en Israëlische
dreigementen afnemen, dan zou Iran ook zijn militaire en financiële steun
stopzetten en zijn steun beperken tot ‘morele’ steun.48
Gedurende de regeerperiode van president Rafsandjani (1989-1997) namen de
door Iran gesteunde terreuraanslagen op Europese bodem in vergelijking met de
periode 1979-1989 af.49 Naast de Mykonos-aanslag, de moord op de Iraanse oudpremier Shahpur Bakhtiyar in Parijs in 1991 en de Iraanse oud-diplomaat
Mohammad Nagdi in Rome in 1993 hebben er geen terreuraanslagen op Iraanse
politieke dissidenten plaatsgevonden.50 De islamitische republiek zelf heeft altijd
benadrukt niets met deze aanslagen van doen te hebben en geeft de schuld aan de
MKO. Omdat het voor de EU erg moeilijk was om aan de hand van harde
bewijzen Iraanse deelname aan terreuraanslagen op politieke dissidenten aan te

46
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tonen, heeft de EU op dit terrein in het kader van de kritische dialoog weinig druk
op Iran uitgeoefend.51 Mykonos bleek een uitzondering.
Het was pas in november 1996, gedurende de Mykonos-rechtszaak, dat de EU via
een officiële verklaring bedreigingen tegen Duitse staatsburgers in Iran op een
relatief matige toon veroordeelde:
De Europese Unie is verontrust over de recente ontwikkelingen in Iran, waaronder
beschuldigingen en dreigementen aan het adres van een Lid-Staat van de Unie. Een en
ander vindt plaats tegen de achtergrond van een proces tegen Iraanse onderdanen dat
momenteel in de betrokken Lid-Staat wordt gevoerd volgens het principe van de
rechtsstaat.
De rechterlijke macht in alle EU-Lid-Staten is onafhankelijk van regering en parlement.
De Iraanse regering heeft dit principe met betrekking tot Duitsland erkend.
De Europese Unie zou gaarne zien dat Iran een constructieve rol speelt in de internationale
betrekkingen. De Unie gaat er bij de voortzetting van de Kritische Dialoog van uit dat deze
die doelstelling dient uit te dragen en moet leiden tot betere betrekkingen tussen Iran en de
Europese Unie. In de context van deze Dialoog dringt zij er bij Iran op aan om in de
huidige situatie de rust te herstellen en meer in het bijzonder dreigementen tegen de bij het
proces betrokkenen te ontmoedigen, alsmede om alle mogelijke bescherming ook uit te
breiden tot de Duitse burgers in Iran.52

De toon die de EU in haar verklaring gebruikte was niet hard. Ook de Duitse
regering geloofde nog steeds in dialoog en probeerde spanningen met Iran te
vermijden. Toen de Duitse federale aanklager de Iraanse toppolitici als
opdrachtgevers van de Mykonos-moorden beschuldigde, stuurde de Duitse
kanselier Helmut Kohl een brief naar de Iraanse president om de rust terug te
brengen. De Duitse media en de publieke opinie echter sloegen in tegenstelling
tot het officiële beleid van Bonn en Brussel een veel hardere toon aan en spraken
over de noodzaak van een breuk in de betrekkingen met Iran.
Hoewel het officiële beleid van Duitsland en de EU erop gericht was de
betrekkingen met Iran niet te verslechteren, zorgde de Mykonos-zaak dat de
verhouding tussen Duitsland en Iran onder druk kwam te staan. Dit nadat de
Berlijnse openbare aanklager de Iraanse leiders verweet opdracht te hebben
51
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gegeven tot de moord op bekende Koerdische politieke dissidenten in het
Berlijnse restaurant Mykonos in de nacht van 17 september 1992. De daders
schoten op acht leiders van de ‘Democratische Partij van Iraans Koerdistan’. Vier
van hen waren op slag dood; de rest overleefde de aanslag. De Duitse politie
pakte in dit verband vier Libanesen en één Iraniër op. De rechtszaak duurde vijf
jaren. In maart 1996 gaven de tot dan toe verzamelde feitenmateriaal door de
aanklager de Duitse justitie aanleiding een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen
de Iraanse minister van Informatie en Inlichtingendiensten Ali Fallahiyan.
Volgens de aanklager stond het bovendien vast dat de Iraanse leider en de Iraanse
president opdracht hadden gegeven tot de moorden. Iran werd hiermee
beschuldigd van staatsterrorisme. Op 10 april 1997 sprak de Berlijnse rechter zijn
eindoordeel in de Mykonos-zaak uit. Het Iraanse bewind werd in zijn oordeel
definitief verantwoordelijk gehouden voor de moorden in restaurant Mykonos.53
Nadat het oordeel van de rechter was uitgesproken, accepteerde de Bondsregering
het besluit van de rechterlijke macht en besloot op dezelfde dag tot het volgende:
Die Bundsregierung hat die Feststellung, die im Urteil des Berliner Kammergerichts im so
genannten Mykonos-Prozess zur Beteiligung staatlicher Stellen des Iran gemacht wurden,
mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen. Diese Feststellungen eines unabhängigen
deutschen Gerichts müssen bei der Bewertung der Beziehungen zum Iran eine wichtige
Rolle spielen. [...] Die Bundesregierung fordert daher die iranische Regierung mit allem
Nachdruck auf die Regeln des Völkerrechts strikt zu beachten. Angesichts dieser Lager hat
die Bundesregierung folgende Maßnahmen beschlossen:
1)
2)
3)

4)

Der deutsche Botschafter in Teheran, Bächmann, wird noch heute nach Bonn
zurückgerufen.
Vier Mitarbeiter iranischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland
werden aufgefordert, das Land zu verlassen.
Der iranische Botschafter in Bonn, Mousavian, wurde im Auftrag von
Bundesminister Kinkel durch Staatssekretär Hartmann in das Auswärtige Amt
einbestellt. Dem iranischen Botschafter wurde bei dieser Gelegenheit die
politische Bewertung der jetzt entstandenen Lage mitgeteilt. Dem Botschafter
wurde gleichzeitig gesagt, dass es nach Auffassung der Bundesregierung im
Interesse beider Staaten liegt, dass die Lage nicht weiter eskaliert.
Die Bundesregierung war und ist im engsten Kontakt mit ihren Partnern in der
Europäischen Union. Diese haben sich von Anfang an mit der Bundesregierung
solidarisch erklärt. Die Europäische Union berät zur Zeit in Brüssel über
geeignete Maßnahmen gegenüber dem Iran. Zu den ins Auge gefassten
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Maßnahmen gehören die Rückrufung der EU-Botschafter zur Berichterstattung
und die Aussetzung des kritischen Dialogs, der 1992 in Edinburgh von der
Europäischen Union beschlossen wurde. Für die Bundesregierung steht fest, dass
sie sich auf absehbare Zeit an diesem kritischen Dialog nicht beteiligen wird. Die
Bundesregierung bedauert diese Entwicklung, zumal seit über 100 Jahren
freundschaftliche Beziehungen zwischen dem iranischen und deutschen Volke
bestehen.54

Harder en compromislozer was de reactie van de Duitse media. Vooral het feit dat
Iran dreigde betrekkingen met Duitsland op te zeggen, was voor de Duitse media
reden tot harde kritiek op Iran. Ook omdat in dezelfde periode een bekende
Iraanse schrijver, Faradj Sarekuhi, op grond van ‘spionage voor Duitsland’ werd
opgepakt, was voor de media reden te concluderen dat het Iraanse regime niet te
vertrouwen was en dat het daarom ook onmogelijk was een dialoog mee te
voeren. Ook de regering in Bonn werd in dit verband van laksheid beschuldigd:
Was wäre also Bonns vielbesungene Politik der ‚aktiven Einwirkung’ wert, wenn sie nicht
einmal für die Befreiung einer unschuldigen Geisel sorgen könnte? Die Regierung in
Teheran hat hinreichend deutlich gemacht: Jede Einwirkung gilt ihr als Einmischung, jede
Intervention als Beweis, dass Bonn nur den eigenen Agenten rauspauken will.
Außenminister Kinkel, seit Jahren Teherans Mentor in der westlichen Welt, tat in den
vergangenen Tagen, was zu tun war: Er demarchierte und antichambierte und hat sich
doch nur eine ruppige Abfuhr geholt.55

Het onbegrip bij de Duitse media werd vooral versterkt nadat de Iraanse minister
van Buitenlandse Zaken Velayati in een brief aan zijn Duitse ambtgenoot Kinkel
liet weten dat Iran de diplomatieke banden met Duitsland zou verbreken wanneer
de rechter Iran van staatsterrorisme en zijn leiders van directe
verantwoordelijkheid bij de Mykonos-moorden zou beschuldigen. De logica
achter de harde reactie van de Duitse media had met het volgende te maken. Het
was naïef en onjuist met een land een dialoog aan te gaan wiens leiding op Duitse
bodem terroristische aanslagen liet plegen:
Früher als erwartet muss die Bundesregierung Abschied nehmen von der liebgewordenen
Fiktion, man könne kritisch mit Folterern, Entführern und Mördern reden. Von Anfang an
litt der „Kritische Dialog“ an Überfrachtung durch ein pädagogisches Programm, unter der
Vorstellung nämlich, man könne Diktatoren zum Besseren erziehen. In frostigen Zeiten
dürfte sich Nüchternheit ohne falsche Hoffnungen durchsetzen.56
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Toen in april 1997 de rechter zijn definitieve uitspraak had gedaan, was de reactie
van de Duitse pers daarop nog resoluter. De hoofdredacteur van Die Zeit, Robert
Leicht, publiceerde een kort artikel waarin fel werd uitgehaald naar het Iraanse
regime en waarin verregaande beslissingen van de Bondsregering werden
verwacht.
Leicht ging er in zijn artikel van uit dat staten vooral een realistische buitenlandse
politiek voeren waarin opportunisme vaak de voorkeur krijgt boven een politiek
die uitgaat van morele principes. Er zijn echter bepaalde principes die door elke
staat gerespecteerd dienen te worden.57 Een staat die zich niet aan die principes
houdt, krijgt de status van een internationale paria. Iran had in zijn visie die status
bereikt en de Bondsrepubliek zou als gevolg hiervan haar beleid ten aanzien van
de islamitische republiek moeten herzien. Stopzetten van de kritische dialoog zou
een eerste stap zijn in deze richting:
Der ‘kritische Dialog’ mit dem Iran, von der Europäischen Union 1992 in Edinburgh ins
Scheinleben gerufen, war längst zur Farce geworden. Außenminister Klaus Kinkel hat sich
mit seinem allzu langen Festhalten an dieser Fiktion Mal um mal in immer absurdere
Situationen manövriert. Mit Mördern gibt es eben keinen Dialog.58

Het terugroepen van de ambassadeurs was daarom het minste wat de EU volgens
Leicht kon doen. Maar Duitsland zou, ook al moest het land rekening houden met
het gemeenschappelijke buitenlandse beleid van de EU, hiermee geen genoegen
mogen nemen. Bonn was verplicht zijn buitenlandse politiek in het algemeen en
in het bijzonder ten aanzien van Iran te herzien. Een Zivilmachtpolitik en een
Wandel durch Annäherung Politik (ook al gebruikt hij deze termen niet) werkten
met betrekking tot regimes zoals die in Iran contraproductief:
Die Hoffnung, durch vorsichtige Rücksichtnahme auf die inneren Verhältnisse im Iran
lasse sich kurzfristig gezielter Einfluss ausüben, ist durch alle bisherigen Erfahrungen
widerlegt worden. Noch schwieriger aber lässt sich begründen, warum die Bundesrepublik
noch Beziehungen, und seien sie noch so weit zurückgestuft, zu einer Staatsführung
aufrechterhalten soll, die des flagranten Mordes auf unserem eigenen Boden überführt ist.
Allein der Gedanke, deutsche Staatsmänner könnten jemals iranischen Politikern – und sei
es nur im übertragenen Sinne – noch die Hand reichen, die auf derart schamlose Weise die
staatliche Integrität der Bundesrepublik missachtet haben, wirkt beklemmend. Mehr als
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eine Schamfrist ist angebracht. Wer sie schlechthin zum Ding der Unmöglichkeit erklärt,
59

schränkt seine Handlungsfreiheit untunlich ein.

Leicht concludeerde dat Duitsland en de ‘internationale gemeenschap’ Iran niet
moeten laten ontsnappen wanneer het moordcommando’s naar andere landen
stuurt. Als ze dat wel zouden doen, dan zou men een verkeerd signaal richting
Teheran afgeven.
De Duitse regering handelde heel snel; zij riep haar ambassadeur uit Teheran
terug, schortte de kritische dialoog met Iran binnen EU-verband op, maar verbrak
de officiële contacten niet. Ook binnen EU-verband ging men niet over tot het
treffen van (economische) sancties tegen de islamitische republiek.
Een belangrijke vraag is waarom Duitsland noch de EU de economische en
diplomatieke banden met Iran verbraken en niet overgingen tot verregaande
maatregelen gezien de legitieme argumenten die onder andere door Robert Leicht
in Die Zeit werden gegeven?
Een anekdote. Milan Kundera schrijft in De grap dat politici zich niet kunnen
veroorloven zich op te sluiten in de cocon van hun eigen verbeelding. Ze mogen
de wereld zoals hij is, niet verwarren met de wereld zoals ze haar graag zien.
Waar hij op doelt, is dat politici realiteitszin moeten hebben. Over het algemeen
hebben politici dat ook. Kundera vervolgt: De Britse premier Macmillan kreeg
eens de vraag voorgelegd wat zijn werk nu zo moeilijk maakte: ‘gebeurtenissen’
antwoordde hij. Juist het hebben van realiteitszin zorgt ervoor dat politici bang
zijn voor gebeurtenissen.60
Een breed antwoord op de vraag waarom Duitsland en de EU niet overgingen tot
verregaande maatregelen naast het opschorten van de kritische dialoog en het
terugroepen van hun ambassadeurs uit Teheran heeft met deze eigenschap van de
buitenlandse politiek (het hebben van realiteitszin) te maken. Maar er zijn in
geval van de Mykonos-affaire specifieke redenen geweest die ervoor hebben
gezorgd dat Duitsland en de EU niet overgingen tot het nemen van harde
maatregelen.
In de eerste plaats kwam de uitspraak van de rechtbank op een ongunstig
moment. In mei 1997 zouden de Iraniërs naar de stembus gaan om een nieuwe
president te kiezen. Het verbreken van alle banden met Iran zou in de
verkiezingsstrijd gunstiger zijn voor de radicale presidentskandidaat en in het
nadeel van de hervormers werken.61
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Ten tweede had Iran direct na de uitspraak van de Duitse rechter Duitsland
gedreigd. Der Spiegel meldde hierover:
Schon jetzt hat Teheran eine mächtige Drohkulisse aufgebaut. Das Mykonos-Urteil warnt
der iranische Parlamentspräsident Nategh Nuri, „zu einer Krise der bilateralen
Beziehungen“ führen. Die „nationalen Interessen Deutschlands“ seien ernsthaft gefährdet.
„Man beleidigt uns nicht ungestraft“, droht ein hoher iranischer Diplomat. „Das hat
Konsequenzen in der gesamten islamischen Welt.62

Bonn was bezorgd over de gevolgen van het nemen van harde maatregelen voor
de Duitsers die in Iran woonden en voor de Duitse belangen in Iran. In hetzelfde
artikel uit Der Spiegel lezen we:
Selbst Attacken auf die Bonner Vertretung in Teheran oder Geiselnahmen Deutscher durch
islamische Freischärler in aller Welt schließt die Arbeitsgruppe nicht aus. „Ein Konflikt
mit einem islamischen Staat“, warnt der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Frisch, könnte auch in Deutschland „wirklich gefährlich
werden“. 13 islamisch-extremistische Gruppierungen mit 32000 Mitglieder haben die
Staatsschützer hierzulande ausgemacht.63

Naast deze contextspecifieke redenen voor het niet opschorten van de officiële
betrekkingen met Iran had de Bondsregering ook een andere reden. Duitsland zag
voor zich een rol weggelegd als bemiddelaar tussen Israël en islamitische
gewapende groeperingen. De ‘Geheimdienst-Koordinator’ van Helmut Kohl,
Bernd Schmidbauer was van mening dat de weg naar Libanon, Gaza of de
Westelijke Jordaanoever via Teheran liep.64
De Bondsregering kwam door de uitspraak van de Berlijnse rechter in een lastige
positie terecht. Aan de ene kant moest het rekening houden met de uitspraak van
de rechterlijke macht, deze respecteren en er consequenties aan verbinden. Aan
de andere kant wilde Bonn vanwege eerder genoemde redenen niet te hard tegen
Iran optreden. Tegelijkertijd stond de regering onder druk van de kant van de
media en de publieke opinie die een hard beleid ten aanzien van de islamitische
republiek van de regering verwachtten. Op een ander niveau moest Bonn
rekening houden met de druk van de Amerikanen en Israël die ook een harder
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optreden van de Bondregering ten aanzien van Iran verwachtten. Duitsland kon
echter binnnen het kader van de GBVB van de EU niet unilateraal optreden en
had bovendien moeite andere Europese landen zoals Frankrijk en Italië, die
intensieve economische betrekkingen met Iran onderhielden, over te halen hard
tegen Teheran op te treden. Bovendien paste het gebruik van harde macht niet bij
de buitenlandpolitieke identiteit van de Bondsrepubliek na 1945. 65
In een interview met Die Zeit verklaarde de Deense minister van Buitenlandse
Zaken Niels Heveg Petersen (wiens land in 1997 roulerend voorzitter van de EU
was) dat het zeer moeilijk was om tot één gemeenschappelijke buitenlandse
politiek ten aanzien van Iran (maar ook China) te komen en tegelijkertijd een
beleid te voeren dat uitgaat van democratische principes:
Nun ja, sagt Petersen, er habe nie die Illusion gehegt, eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäer werde sich leicht verwirklichen lassen’. Das Urteil im
Mykonos-Prozeß kam da gerade recht. Flugs konnten die Europäer minus Griechenland –
wieder Eintracht demonstrieren. Helveg Petersen könnte Genugtuung zeigen, er hat den
‚kritischen Dialog’ mit dem Iran schon im vergangenen Sommer abgebrochen. Nicht weil
er weitsichtiger war als die anderen. Nur hat er, als er sich – es ging um Garantien für
Salman Rushdie - von dem Regime in Teheran hintergangen fühlte, sofort die
Konsequenzen gezogen.66

Hoe zeer een principeel beleid ook gewenst is, Petersen erkende toch dat de tijd
van een idealistisch beleid dat louter uitging van principes al lang voorbij is
(zonder te zeggen wanneer dat wel mogelijk is geweest!). Realpolitik en
idealisme gingen volgens hem hand in hand. En daarom vond hij het volstrekt
logisch dat:
Die Mehrheit in der EU habe damals doch gemeint, man dürfte den Iran nicht isolieren.
Wir sind jetzt mitten in einem Lernprozeß.67

Maar is hier sprake van een leerproces? Of konden de leden van de Europese
Unie het niet eens worden over het formuleren van één coherent beleid ten
aanzien van Iran? Het mislukken van een overtuigende Europese politiek ten
aanzien van Iran werd geëuropeaniseerd.
Dat de EU moeite had tot een coherent beleid te komen, had niet alleen te maken
met het feit dat de EU-leden een leerproces doormaakten – iets dat Petersen stelde
65
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– maar met de veranderingen in de internationale betrekkingen in het algemeen.
Het buitenlandse beleid verdelen in idealisme en realisme is te simplistisch.
Binnen de internationale betrekkingen is het na 1945 mede door het feit dat
nieuwe actoren hun intrede hebben gedaan in de internationale politiek, meer
instituties zijn ontstaan en de scheidslijnen tussen binnenlandse en buitenlandse
politiek zijn vervaagd, moeilijker geworden om één beleid te formuleren waarin
alle betrokkenen zich kunnen vinden.
Het voeren van óf een (economische) belangenpolitiek óf een beleid dat alleen
uitgaat van idealistische principes lijkt onmogelijk. Ook al betekent dit verlies aan
geloofwaardigheid. De Duitse politicoloog Michael Brenner schreef in 1997 een
artikel over de vraag hoe om te gaan met landen die zich niet houden aan de door
de ‘internationale gemeenschap’ geaccepteerde normen? Meer gepolitiseerd
gesteld, hoe om te gaan met landen die door westerse landen als ‘schurkenstaten’
worden gezien? Volgens hem laat het buitenlandse beleid van de VS essentiële
verschillen zien met dat van de EU:
Hier stimmen die Vereinigten Staaten mit den meisten ihrer europäischen Verbündeten
nicht überein. Das wilsonische Prinzip, nach dem eine Intervention – welcher Art auch
immer – eine logische Ausweitung der Verpflichtung sei, eine Weltordnung zu schaffen,
die eher auf moralischen Prinzipien beruht als auf geostrategischen Überlegungen, ist in
der amerikanischen Psyche tief verwurzelt. […] Im Gegensatz dazu sind die europäischen
Partner kennzeichnenderweise gehemmt, moralische Urteile abzugeben, und geneigt,
jeglicher Konfrontation aus dem Weg zu gehen.68

De ernst van de situatie is in geval van de Mykonos-affaire duidelijk: hoe om te
gaan met regimes die politieke dissidenten op het grondgebied van andere landen
vermoorden? Brenner vervolgt:
Wir befinden uns in einer Grauzone, in der nicht ganz klar ist, ob der strafbare Akt eine
gewaltsame politische Unterdrükkung darstellt, oder die Verletzung einer souveränen
Autorität ist, da sie sich auf dem Gebiet eines anderen Staates ereignet. Sich nur auf
letzteres zu konzentrieren hieße, den Kernfragen auszuweichen: Ob Iran von Natur aus
dazu neigt, Gewaltakte unter Mißachtung internationaler Regeln zu begehen, und der noch
delikateren Frage, wie damit umgegangen werden sollte. 69

Het Duitse en Europese antwoord op deze vraag is dat in elk geval een harde
confrontatie vermeden dient te worden:
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Unsere prosperierenden, prosaischen und mit sich selbst beschäftigten Demokratien zeigen
wenig Appetit auf eine Politik, die Gefahren sucht oder unser geregeltes Dasein stört. Nach
dem Druckabfall nach Ende des Kalten Krieges entspricht es ihrem natürlichen Nische
einzurichten und Situationen, die ihnen eine moralische Verpflichtung auferlegen könnten,
herunterzuspielen.70

Tegen deze achtergrond is de juiste strategie ten aanzien van Iran volgens
Brenner het blijven onderhouden van handelsbetrekkingen en intensivering van
contacten. Een dialoog is altijd beter dan geen dialoog. Isoleren van Iran werkt
averechts. Volgens hem zorgt een hard beleid juist ervoor dat hardliners in Iran
aan invloed winnen.71 Zijn idee past hiermee bij de ‘verandering door de politiek
van toenadering’ van politici als Egon Bahr en Willy Brandt ten aanzien van de
DDR.
Het enige land dat eerder dan de rest van de EU de kritische dialoog met Iran
stopzette was Denemarken. Denemarken zou echter binnen EU-verband de
dialoog met Iran voortzetten maar niet bilateraal. De Deense minister van
Buitenlandse Zaken Petersen concludeerde hierover:
Wir können keinerlei Resultate des "kritischen Dialogs" feststellen. Wir waren zwar im
Fall Rushdie kurz vor einem vernünftigen Ergebnis, aber dann wurde eben nichts draus.
Daraus ziehen wir Konsequenzen. Andererseits akzeptieren wir, daß die Mehrheit in der
EU anders denkt. Wir müssen sie halt überzeugen.72

Tegelijkertijd kondigde Denemarken de dialoog aan te gaan met de Iraanse
oppositie.73 De Wall Street Journal Europe meldde hierover:
The Danish parliament has taken a courageous step by calling on the government to open a
dialogue with democratic Iranian opposition groups. The resolution, voted on Nov. 14,
marks the third time since August that Copenhagen has broken ranks with the European
Union over how to deal with the clerical regime in Tehran.74

Zweden diende voor Denemarken als voorbeeld:
Denmark's principled stand is reminiscent of the role its Swedish neighbour played in the
1970s and 1980s in mounting an international campaign against another heinous regime 70
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the apartheid government in South Africa. Sweden established very warm relations with
the opposition African National Congress, promoting their cause in international
assemblies and secretly providing hundreds of millions of dollars in covert funding.75

Probleem met het Deense beleid was dat de Iraanse oppositie niet een eigen
Nelson Mandela had (en heeft). De democratische overtuigingen van veel Iraanse
oppositiegroepen kunnen in twijfel getrokken worden. De Iraanse
oppositiegroeperingen van de MKO, de monarchisten tot de leninistischmarxistische Faddaiyane khalgh willen niet met elkaar samenwerken en
ondermijnen zo het pluralistische principe, toch wel een belangrijk kenmerk van
een volwassen democratie.
De implementatie van de kritische dialoog: Massavernietigingswapens
Begin jaren negentig was het nucleaire programma van Iran niet zo ver
ontwikkeld als anno 2011. Hoewel de Amerikanen hun Europese partners
waarschuwden voor een Iraans nucleair programma, wilde de EU, zolang er geen
harde bewijzen waren hiervan niets weten. Het Europese beleid was erop gericht
dat zolang het Internationale Atoomagentschap van de Verenigde Naties (IAEA)
geen ‘smoking gun’ in Iran had gevonden het geen zin had Iran onder druk te
zetten.76
Evaluatie van de kritische dialoog
De vraag of de gemeenschappelijke posities en de gemeenschappelijke acties van
de EU ervoor hebben gezorgd dat de EU haar doelen heeft bereikt is niet
eenvoudig te beantwoorden. De belangrijkste factoren in de relatie met Iran voor
de Europese landen zijn de commerciële belangen, de geostrategische visie van
de EU met betrekking tot het Midden-Oosten, het geloof in multilateralisme en
het oplossen van problemen via de diplomatieke weg en het gebruik van
softpower. Zo hoopte de EU ook via een dialoog ervoor te zorgen dat
hervormingsgezinde politici in Iran aan invloed zouden winnen.77
Hoewel Matthias Struwe die de kritische dialoog van de EU met de islamitische
republiek uitvoerig onderzocht heeft concludeert dat: ‘The Critical dialogue […]
achieved changes in Iranian behaviour’, wordt hier aangetoond dat de kritische
dialoog niet tot tastbare resultaten heeft geleid. 78
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Om de resultaten van de kritische dialoog op het gebied van mensenrechten te
onderzoeken, zijn de mensenrechtenrapporten van de VN over Iran van belang.
Deze rapporten genieten een hoge mate van betrouwbaarheid en worden ook door
de Europese parlementsleden op nationaal en op EU-niveau gebruikt. De kritische
dialoog met Iran is vanaf 1992 van start gegaan en duurde tot 1996. Om deze
reden zijn ook de rapporten van de VN over de mensenrechtensituatie gedurende
dezelfde jaren onderzocht. Als het zo is dat de kritische dialoog voor
veranderingen in de mensenrechtensituatie in Iran heeft gezorgd moet dat uit deze
onafhankelijke rapporten van de VN blijken.
In de VN-resolutie van 4 maart 1992, nog voor de aanvang van de Europese
politiek van een kritische dialoog met de islamitische republiek werd onder
andere geconcludeerd dat:
The UN Commission of Human Rights expresses its concern more specifically at the main
weaknesses, according to the Special Representative, of the human rights situation in the
Islamic Republic of Iran, namely, the lack of guarantees of due process of law,
discriminatory treatment of certain groups of citizens for reason of their religious beliefs,
notably the Baha’is, the lack of independent associations and the absence of a climate of
legal security and guarantees for the freedom of expression and literary and artistic
79
creativity.

Dezelfde commissie stelde bovendien dat het:
Expresses its regret that, as the Special Representative concluded, the Islamic Republic of
Iran has not given adequate follow-up to many of the recommendations contained in
80
previous reports.

Ook in 1993, in een periode dat de EU een kritische dialoog met Iran voerde, was
de mensenrechtensituatie in Iran niet verbeterd. In een nieuwe VN-resolutie uit
1993 van de VN-mensenrechtencommissie, uitte de commissie wederom zijn
zorgen over de voortdurende mensenrechtenschendingen in de islamitische
republiek. Het feit dat het aantal doodstraffen dat tussen 1992 en 1993 was
toegenomen, en het feit dat mensen vanwege hun religieuze overtuigingen
werden vervolgd, gearresteerd en gemarteld, waren volgens de VN reden tot zorg.
De commisie stelde vast dat:
The government of the Islamic Republic of Iran has responded to the Special
Representative’s request for information concerning allegations of human rights violations
79
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in that country but for more than a year has not permitted the Special Representative to
visit the country. 81

In plaats van vooruitgang is in de periode tussen 1993 en 1994 sprake van een
verslechtering in de mensenrechtensituatie in Iran. In een nieuwe resolutie maakte
de VN in 1994 bekend dat aan verzoeken van de mensenrechtenchtencommisie
aan de islamitische republiek geen gehoor is gegeven. Het aantal executies was
niet afgenomen, maar juist toegenomen en Salman Rushdie moest nog steeds
wegens de dreigementen aan zijn adres voor zijn leven vrezen.
Bovendien was de speciale mensenrechtenvertegenwoordiger van de VN ook
tussen 1993 en 1994 niet in Iran toegelaten. De mensenrechtencommisie van de
VN uitte in deze resolutie meer specifiek zijn zorgen:
At the main criticism of the Special Representatives with regard to the human rights
situation in the Islamic republic of Iran, namely, the high number of executions, cases of
torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the standard of the
administration of justice, the absence of guarantees of due process of law, discriminatory
treatment of certain groups of citizens for reason of their religious beliefs, notably the
Baha’is, whose existence as a viable religious community in the Islamic Republic of Iran is
threatened, as well as the ill-treatment of certain Christians and restrictions on the
freedoms of expression, thought opinion and press, and that, as noted by the Special
82
Representative, there is continued discrimination against women.

Het uitblijven van vooruitgang op het gebied van mensenrechten en andere
terreinen waar de EU een kritische dialoog met Iran voerde was bij de pers op
Europees niveau niet onopgemerkt gebleven. In een kritisch interview werd de
Duitse minister van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel door Der Spiegel onder
andere ironisch gevraagd of de EU met Duitsland voorop een Wandel durch
Annäherung-beleid ten aanzien van de islamitische republiek voerde. Kinkel
antwoordde deze vraag met:
Davon kann keine Rede sein. Iran ist von so großer strategischer Bedeutung für die
gesamte Region, daß man dieses Land nicht ausgrenzen darf. Wir Europäer – so der
Beschluß des Europäischen Rats von Edinburgh 1992 – sind uns einig, daß wir über einen
kritischen Dialog weiter im Gespräch bleiben mussen, um Iran – ich sage das mal einfach
so – berechenbar zu halten. Gerade wir Deutschen führen mit Teheran eine superkritische
81
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Auseinandersetzung über die Menschenrechte. […] Sowohl bei Salman Rushdie wie beim
Nahost-Friedensproseß haben wir eine Entschärfung der iranischen Position erreicht.83

Het antwoord van Kinkel is om de volgende redenen belangrijk voor het beter
begrijpen van het GBVB van de EU. Het Iranbeleid wordt niet in nationale
termen gedefiniëerd maar in Europese. Iran is belangrijk voor Europa en moet
berekenbaar blijven. Europa probeert deze berekenbaarheid te bereiken door een
dialoog met Iran te voeren. Wat het verband tussen berekenbaarheid en dialoog is
wordt niet duidelijk. Het argument van Kinkel is niet sterk. Juist omdat het EUbeleid ten aanzien van Iran niet geïnstitutionaliseerd is maar ad hoc binnen de
kritische dialoog vorm heeft gekregen, blijft het vaag hoe Iran binnen het kader
van die dialoog berekenbaar wordt. De onderwerpen die in het kader van de
kritische dialoog werden besproken, hebben weinig met berekenbaarheid te
maken. De mensenrechtensituatie, het vredesproces in het Midden-Oosten, maar
ook de economische betrekkingen en het Iraanse beleid; deze kwesties laten zich
niet door berekenbaarheid van het Iraanse regime veranderen.
Opvallender wordt het wanneer Kinkel concludeert dat juist Duitsland (en hier
spreekt hij niet in Europese termen maar in Duitse!) door zijn superkritische
Auseinandersetzung met Teheran voor een Entschärfung in de Iraanse positie ten
aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten en het doodvonnis van
Salman Rushdie heeft gezorgd. Hoe hij tot deze conclusie komt is niet duidelijk.
Feit is dat Iran in beide kwesties die Kinkel als voorbeeld noemt, geen milimeter
heeft toegegeven.
In een VN-resolutie tegen Iran uit 1995 waarin wederom de
mensenrechtenschendingen in de islamitische republiek veroordeeld worden, is
onder andere te lezen dat:
The UN Commision on Human Rights also expresses its grave concern at the continued
threats to the life of Mr. Salman Rushdie, as well as to individuals associated with his
84
work, which have the support of the Government of the Islamic Republic of Iran.

In 1996 was de mensenrechtensituatie in Iran dermate verslechterd dat de
internationale gemeenschap een duidelijk signaal naar het Iraanse regime wilde
afgeven. Daarom was er in 1996 niet alleen sprake van een resolutie van de
mensenrechtencommissie van de VN maar ook van een resolutie die de
Algemene Vergadering van de VN tegen de schendingen van de rechten van de
83
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mens in Iran aannam. Het is aannemelijk dat ook de Mykonos-affaire bij het
nemen van deze beslissing een rol heeft gespeeld. Hoewel de EU en volgens
Klaus Kinkel Duitsland een zeer kritische dialoog met Iran hielden over de
situatie van de mensenrechten lezen we in de VN-resolutie dat de Algemene
Vergadering:
Expresses its concern at the continuing violations of human rights in the Islamic Republic
of Iran, in particular the high number of executions in the absence of internationally
recognized safeguards, cases of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, the failure to meet international standards with regard to the administration of
justice and the absence of due process of law, violations of the right to peaceful assembly
85
and restrictions on the freedom of expression, thought, opinion and the press.

In de VN-resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering werd tevens
geconcludeerd dat de rechten van religieuze minderheden in Iran geschonden
werden. Ook werd er geconcludeerd dat Salman Rushdie nog steeds voor zijn
leven moest vrezen en dat Iran er niets aan deed om de zorgen van de
internationale gemeenschap in dit verband weg te nemen:
The General Assembly also expresses its concern at the grave breaches of human rights of
the Baha’is in the Islamic Republic of Iran and situations of discrimination against the
members of this religious community, as well as at the discriminatory treatment of
minorities by reason of their religious beliefs, including lack of adequate protection for the
Christian minorities, some members of which have been the target of intimidation and
assassination’. […] The General Assembly expresses its grave concern that there are
continuing threats to the life of Mr. Salman Rushdie, as well as to individuals associated
with his work, which appear to have the support of the Islamic Republic of Iran, notes in
this regard that efforts aimed at obtaining satisfactory written assurances from the
Government of the Islamic Republic of Iran that it does not support these threats have so
far been unsuccessful, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to
86
provide such assurances.

Bij het doornemen van de VN-resolutie valt op dat het argument van Kinkel
waarin hij betoogt dat de kritische houding van de EU met Duitsland voorop ten
aanzien van de mensenrechten in Iran tot een verbetering daarvan heeft geleid,
niet klopt. Zijn argument heeft meer te maken met politieke retoriek dan dat het
gebaseerd is op feiten. De kritische dialoog van de EU met Iran op het gebied van
mensenrechten heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. De situatie van de
85
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mensenrechten in de islamitische republiek is gedurende de periode 1992-1996
niet verbeterd maar, zo blijkt uit de VN-resoluties, eerder verslechterd.
De politicoloog Michael Kreile, die vanuit een realistische invalshoek de Duitse
buitenlandse politiek analyseert, schreef in 1996:
Politicians of all parties invariably proclaim their commitment to the world-wide defence
of human rights. […] The foreign policy discourse in united Germany not so much reveals
a Wilheminian quest for ‘a place in the sun’, but is rather imbued with a strong dose of
87
Wilsonianism.

En juist deze Wilsoniaanse politiek is om met E.H. Carr te spreken naïef.
Uitgaande van het argument dat Kreile aanvoert is het meer een beleid dat in
dienst staat van beeldvorming en geen politiek in de realistische zin van het
woord. Verdedigen van mensenrechten in de buitenlandpolitieke identiteit van de
Bondsrepubliek komt meer neer op mooie woorden dan op daden, aldus Kreile.
Kreile is van mening dat de EU in haar buitenlands beleid niets meer is dan een
papieren tijger.88 Ook hier gaat Kreile uit van het realisme waarin de staat als de
belangrijkste actor in de internationale politiek wordt gezien. Deze actor begeeft
zich in een anarchistisch systeem waarin elke staat uit is op zijn eigen
machtsmaximalisatie. Tegen deze achtergrond moet een GBVB van de EU
volgens Kreile daarom met het volgende rekening houden:
In the area of foreign policy it is still true that a heterogeneous actor faces the difficult task
of having to conduct a foreign policy consisting of supranational, international, and
89
individual national components without a coherent overall strategy.

Deze laatste observatie is in het geval van de Duitse respectievelijk de Europese
buitenlandse politiek ten aanzien van Iran juist. Inderdaad is er in het Europese
GBVB sprake van incoherentie. 90 Bovendien is het niet altijd eenvoudig om
Europese grootmachten als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en
Italië waar het gaat om een gemeenschappelijke Iranpolitiek op één lijn te krijgen.
Daarom ligt het voor de hand dat realisten Duitsland en de EU of van naïviteit
beschuldigen of van hypocrisie.
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Volgens critici is het nooit goed. Als Duitsland en de EU niets doen dan zijn ze
passief. Als ze een dialoog aangaan zonder dat deze tot tastbare resultaten leidt,
zijn ze naïef en verspillen ze een hoop energie. De voor de hand liggende vraag is
daarom: waarom voerde Duitsland samen met de andere EU-leden toch een
dialoog met Iran? Een mogelijk antwoord vinden we in het genoemde interview
van Der Spiegel met Klaus Kinkel. Der Spiegel beschuldigt Bonn van laksheid
waarop de vicekanselier en voorzitter van de FDP antwoordt dat juist Duitsland
binnen EU-verband een assertieve politiek ten aanzien van de islamitische
republiek heeft gevoerd:
Der Spiegel: Und warum flegt Bonn gegenüber dem Mullah-Regime in Teheran einen
Schmusekurs? Statt Druck auszuüben, werden die Kontakte deutscher Firmen gefördert.
Kinkel: Wir verfolgen keinen Schmusekurs. Wir befürworten zusammen mit den
Europäern eine Politik des kritischen Dialogs gegenüber Iran, der gerade kontroverse
Themen nicht vermeidet. Nicht nur die Deutschen bemühen sich um gute wirtschaftlichen
Beziehungen zu Iran, sondern auch die andere europäischen Länder, Japan und die USA.
Der Spiegel: […] bis der US-Präsident das Embargo verschärfte und den amerikanischen
Ölfirmen diese Geschäfte untersagte. Clinton will die Mullahs isolieren. Es wirft Bonn vor,
diese Strategie zu unterlaufen.
Kinkel: Das tun wir nicht. Richtig ist: Die Amerikaner betreiben eine Politik der Isolierung
Irans aufhoffen, dadurch Gefahren einzudämmen. Das hat kulturell-religiöse, aber auch
historische Gründe – nicht zuletzt die Demütigung der Weltmacht USA durch die
Geiselnahme in ihrer Teheraner Botschaft 1979.
Der Spiegel: Wäre nicht gerade für einen deutschen Außenminister Rücksicht auf die
Gefühle und Interessen Israels und Amerikas angebracht?
Kinkel: Ja, ich werde bei meinem Besuchen in Amerika von den jüdischen Organisationen
immer wieder wegen unserer Iran-Politik kritisiert. Ich erkläre unsere Motive und sage,
dass ein so großes und wichtiges Land nicht isoliert in die Ecke gestellt werden kann, dass
man vielmehr im kritischen Dialog das zu verändern versuchen muß, was man kritisiert.
Eine Strategie wie wir Europäer sie beschlossen haben, ist derzeit in den USA nur schwer
durchsetzbar. Und dennoch bekenne ich mich zu unserer Politik des kritischen Dialogs.
Der Spiegel: Sie suchen Verständigung mit einem Mullah-Regime, das Terrorakte fördert
und die atomare Vormacht in der Golfregion werden will?
Kinkel: Wir sind uns ja mit den Amerikanern einig, dass aggressiver Fundamentalismus
und Terrorismus bekämpft werden müssen. Wir unterscheiden uns nur dadurch, wie wir
91
das tun. Amerika will Isolierung, wir wollen kritischen Dialog.

Een dialoog voeren was dus per definitie goed. Ook al werden er op korte termijn
geen resultaten bereikt en ook al vond het Duitse en daarmee het Europese beleid
ten aanzien van Iran plaats tegen de wil van de partners van Duitsland, Israël en
91
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de VS. De Duitse politiek ten aanzien van Iran lijkt hiermee op bepaalde punten
sterk op de Duitse buitenlandse politiek van Willy Brandt ten aanzien van de
DDR. Ook in geval van de strategie van Wandel durch Annäherung was het
argument dat het isoleren en negeren van de DDR de betrekkingen tussen de twee
Duitse staten geen goed deed, en dat veranderingen alleen door een
toenaderingspolitiek bewerkstelligd zouden kunnen worden.92 Kinkel benadrukt
in zijn interview met Der Spiegel dat Iran een belangrijk land in het MiddenOosten is, dat Duitsland daar natuurlijk economische belangen heeft en dat
problemen in de regio niet door het isoleren van Iran opgelost kunnen worden
maar via een dialoog aan de onderhandelingstafel.
De vraag is echter in hoeverre de dialoog en onderhandelingen een bijdrage
hebben geleverd aan het oplossen van deze problemen. Duitsland heeft
bijvoorbeeld in de jaren negentig formeel in het kader van de kritische dialoog,
maar in de praktijk ver buiten de doelstellingen daarvan met het Iraanse regime
op het terrein van de inlichtingendiensten samengewerkt. Eén van de
consequenties van deze samenwerking was dat Iran zijn geheime agenten vaak
naar Duitsland stuurde. De Iraanse ambassade in Duitsland veranderde als het
ware in de jaren negentig in het hoofdkantoor van de Iraanse geheime dienst in
het buitenland. Vanuit Duitsland werden volgens Duitse politici plannen gemaakt
om Iraanse dissidenten in het buitenland te vermoorden en bovendien om de
islamitische bewapende groeperingen die tegen de staat Israël vochten van geld
en verschillende vormen van informatie te voorzien. En het frappante hiervan was
dat de Bondsregering hiervan op de hoogte was maar er niets tegen deed. 93
Sterker nog, het lijkt erop dat Duitsland de Iraanse Ministerie van Informatie van
technologie voorzag. In een artikel uit de Berliner Zeitung die haar informatie
gebaseerd heeft op bronnen binnen de SPD lezen we hierover:
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Der Bundesnachrichtendienst lieferte auch Personalcomputer für die Teheraner
Geheimdienstzentrale und ein Sprachlabor.94

Deze, maar ook andere soortgelijke berichten vormden voor de oppositiepartijen
in de Bundestag aanleiding de regering in verband met haar Iranpolitiek om
opheldering te vragen. Er werd een serie vragen over vier onderwerpen die door
Duitsland ook in het kader van de kritische dialoog met Iran aan de orde waren
gesteld, aan de regering voorgelegd. Het ging hierbij om de handelsbetrekkingen,
de mensenrechtensituatie in Iran, samenwerking tussen de geheime diensten van
beide staten, en ten slotte het Iraanse atoomprogramma.
De vraag van de oppositiepartijen SPD en Bündnis 90/Die Grünen was concreet:
tegen de achtergrond van de slechte mensenrechtensituatie in Iran, de fatwa tegen
Rushdie, de operaties van de Iraanse geheime diensten in het buitenland, de
Mykonos-affaire en de Iraanse steun aan terrorisme is een kritische dialoog met
de islamitische republiek gevoerd. Hoewel er geen vooruitgang in deze kwesties
plaats heeft gevonden pleit de Bondsregering voor intensivering van de contacten
met Iran. De vraag is waarom de regering dat doet? Alvorens een antwoord te
geven op de specifieke vragen van de Bundestag merkte de regering het volgende
op:
Deutschland und seine europäischen Partner sehen keine Alternative zum kritischen
Dialog mit Iran. Eine Politik der Isolierung hält die Bundesregierung – zusammen mit
ihren europäischen Partnern – weder für zweckmäßig noch erfolgversprechend. Sicherheit
und Stabilität in der Region können nicht ohne oder gar gegen den Iran geschaffen werden.
Nur in direkten Gesprächen ergeben sich Möglichkeiten, eine Öffnung des Iran gegenüber
unseren Vorstellungen zu erreichen, und sich unseren Bemühungen, den Iran in die
95
Pflichten eines Mitglieds der Staatengemeinschaft einzubinden, Nachdruck zu verleihen.

Verschillende continuïteiten van de Duitse buitenlandse politiek in het algemeen
en in het bijzonder ten aanzien van Iran zijn in dit antwoord terug te vinden. De
nadruk op het multilateralisme (er is sprake van een Europese Iranpolitiek), het
feit dat er geen alternatief is voor het regime en het huidige beleid (keine
Alternative), de wil om de status-quo te behouden (keine Experimente) zijn alle
terug te vinden in het antwoord van de regering aan de Bondsdag.
Het feit dat Duitsland een bijzondere rol vervult binnen het GBVB van de EU ten
aanzien van Iran blijkt uit de vraag over de toestemming van de Duitse regering
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(samen met Japan) voor uitstel van de betalingsverplichtingen van Iran aan
Duitsland en andere Europese landen:
Was ist der Grund für die Streichung der sich hierauf beziehenden Passage ‚Germany and
Japan took the first initiative, the other countries followed’, die noch im ersten Entwurf der
96
World Debt Tables der Weltbank erschien, jedoch nicht mehr im endgültigen Bericht?

Twee zaken worden duidelijk. Ten eerste is hier sprake geweest van de agenda
setting power van de Bondsrepubliek. Ten tweede wordt hiermee het argument
van de voormalige ambassadeur van Iran in Duitsland bevestigd waarin deze
sprak over de speciale en positieve rol van Duitsland in de betrekkingen tussen
Iran en de EU.97 Het was immers nadat Duitsland akkoord was gegaan met het
Iraanse verzoek om uitstel van de Iraanse betalingsverplichtingen, dat Frankrijk,
Italië en het Verenigd Koninkrijk het Duitse voorbeeld volgden. Om deze reden is
het niet onjuist om te concluderen dat Duitsland in de periode 1992-1996 als de
belangrijkste economische partner van Iran binnen de EU een belangrijke invloed
heeft gehad op het economische beleid van andere EU-landen ten aanzien van
Iran.
Op de vraag over de mensenrechtensituatie in Iran en dat er, hoewel het een
belangrijk onderdeel van de kritische dialoog was, geen vooruitgang is geboekt,
antwoordt de regering dat Duitsland op dit gebied veel heeft gedaan:
Bei deutsch-iranischen Gesprächen wird regelmäßig auch die Menschenrechtslage im Iran
angesprochen und auf Verbesserungen gedrängt. Die Bundesregierung und die anderern
Mitgliedstaaten der EU sprechen bei allen Treffen im Rahmen des Kritischen Dialogs mit
dem Iran unter dem Tagesordnungspunkt ‘Menschenrechte’ die Menschenrechtslage bzw.
Einzelfälle an und fordern zu Fortschritten auf. Der bilaterale Menschenrechtendialog
findet im Wesentlichen im Rahmen von Konsulationen zwischen Vertretern der
Außenminsiterien und zwischen Parlamentsabgeordneten statt. Wir haben in den
vergangenen Jahren insgesamt vier Seminare mit privaten und offiziellen iranischen
Vertretern veranstaltet, an deren Vorbereitung u.a. Amnesty International und andere
98
Menschenrechtsorganisationen beteiligt waren.

Duitse en andere EU-politici hebben vanaf 1992 op bilateraal en multilateraal
niveau in gesprekken met hun Iraanse collega’s het regelmatig gehad over de
mensenrechtensituatie in Iran. Uitgaande van de besproken VN-resoluties kan
96
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echter geconcludeerd worden dat deze gesprekken geen positieve invloed hebben
gehad op de verbetering van de mensenrechtensituatie in de islamitische
republiek.
De Duitse regering stelde bovendien dat ze seminars over deze kwestie heeft
georganiseerd. Duitsland is wel het enige EU-land dat deze seminars heeft
georganiseerd. Maar tegelijkertijd kunnen vraagtekens gezet worden bij het nut er
van. De laatste van de in totaal vier seminars vond in november 1994 in Teheran
plaats. De Duitse delegatie bestond uit drie regeringsfunctionarissen en twaalf
wetenschappers. 99 De delegatie nam onder leiding van Udo Steinbach, de
toenmalige directeur van het Duitse Orient Instituut in Hamburg, deel aan het
seminar. Wanneer de gepubliceerde verslagen van de seminars geanalyseerd
worden valt het op dat deze vooral theologische discussies betroffen en de
verschillende theorieën over de rechten van de mens binnen de islam en binnen
het christendom. Men hoeft geen scepticus te zijn om in te zien dat deze
discussies op korte termijn nooit een positieve invloed konden hebben op de
verbetering van de mensenrechtensituatie in Iran. Sterker nog, ze boden het
Iraanse regime een geschikt podium om bepaalde mensenrechtenschendingen
goed te praten door zich te beroepen op religie.100
Naast dit inhoudelijke bezwaar is een ander bezwaar met betrekking tot deze vier
gehouden seminars. Er was geen sprake van continuiteit. Zouden ze volgens een
vast schema jaarlijks gehouden worden, dan zou de mogelijkheid bestaan ze te
evalueren en te verbeteren. Er zijn echter maar vier seminars zonder een
duidelijke langetermijndoelstelling georganiseerd.
Voor een evaluatie van de samenwerking tussen de geheime diensten van de twee
staten begeven we ons op een terrein waar een evaluatie zeer moeilijk wordt.
Omdat de informatie hierover door beide regeringen geheim wordt gehouden kan
er alleen van secundaire data gebruik worden gemaakt. De meest betrouwbare
van deze secundaire data zijn de verslagen van de Bundesamtes für
Verfassungsschutz. In de vragen van de oppositiepartijen SPD en Bündnis 90/Die
Grünen aan de regering over de Duitse Iranpolitik komen we onder andere tegen:
Dass der Iran mit seinen drei Nachrichtendiensten ‚Ministerium für Information und
Sicherheid’ (MIOS), Revolutionäre Garden Ghods-Streitkraft’ und des militärischen
Nachrichtendienstes ‚J2’ in der Bundesrepublik Deutschland tätig ist. Dass das MIOS an
der iranischen Botschaft in Bonn seit Ende 1986/Anfang 1987 eine Residentur mit ca. 20
Mitarbeitern von insgesamt 90 Mitarbeitern der Botschaft unterhält. Dass die Residentur
mutmasslich in terroristische Aktivitäten verwickelt ist, so in das Mykonos-Attentat im
99
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Herbst 1992 in Berlin sowie die Ermordung des Oppositionspolitikers Radjavi in Genf in
1990.101

De regering heeft deze berichten erkend noch ontkend door te zeggen:
Die Angelegenheit ist für eine öffentliche Erörterung nicht geeignet.102

In een geheime zitting heeft de regering echter wel een antwoord gegeven. In haar
reactie op de uitspraak van de Berlijnse rechter inzake de Mykonos-affaire
worden deze berichten bevestigd. De Bondsregering is wel degelijk op de hoogte
geweest van de activiteiten van de Iraanse geheime dienst op Duitse bodem maar
heeft hiertegen niets ondernomen. De Duitse regering heeft vaak de intensieve
samenwerking met het Iraanse geheime dienst proberen te legitimeren door te
stellen dat het een actieve en positieve rol heeft kunnen spelen bij het vrijlaten
van Israëliërs die die door Hamas dan wel de Hezbollah gegijzeld zouden zijn.
Dit neemt echter niet weg dat, zoals de oppositiepartijen opmerkten, de Duitse
regering heeft gehandeld tegen bepaalde internationale verdragen waarvan
Duitsland een ondertekenaar is:
Dass die bisher gepflegte Zusammenarbeit mit dem Iran und insbesondere mit dessen
Sicherheitsbehörden – ungeachtet der lukrativen deutsch-iranischen Handelsbeziehungen –
unverzüglich zu beenden ist, unter anderem aufgrund der Verpflichtungen, welche die
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen internationaler Abkommen gegen den
103
Terrorismus eingegangen ist.

Over de thema’s massavernietigingswapens en het Iraanse atoomprogramma
merkte de regering op dat ze op de hoogte is van de Iraanse samenwerking met de
Russen en Chinezen op nucleair gebied. De regering heeft wel toegegeven dat in
de periode 1990-1995 chemicaliën naar Iran geëxporteerd zijn maar
beklemtoonde dat ze niet bruikbaar zijn geweest voor de productie van
massavernietigingswapens noch voor het nucleaire programma van Iran. De
namen van de bedrijven die chemicaliën naar Iran hebben geëxporteerd hield de
regering geheim.104
De kritische dialoog had vijf hoofddoelen. In de eerste plaats wilde de EU een
multilateraal beleid ten aanzien van Iran voeren. Dat is met wisselend succes
101
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gelukt. Het grootste obstakel voor het vormgeven van een multilateraal beleid ten
aanzien van Iran is het ontbreken van een geïnstitutionaliseerde Iranpolitiek.
Vooral op het gebied van mensenrechten heeft de EU via gemeenschappelijke
verklaringen met één stem gesproken. Ook de gemeenschappelijke actie van de
EU-lidstaten om na de definitieve uitspraak van de Duitse rechter in verband met
de Mykonos-affaire de EU-ambassadeurs uit Iran terug te roepen kan als een
succesvolle gemeenschappelijke politiek worden gezien.
Het tweede doel van de kritische dialoog was het steunen van hervormers. De
gedachte hier achter was dat door Iran niet te isoleren, de hervormers in dat land
de macht naar zich toe zouden trekken. Achteraf gezien is deze doelstelling niet
gerealiseerd. Oorzaak hiervan is dat het binnen de formele machtsstructuur van
Iran niet mogelijk is voor hervormingsgezinde kandidaten die aan de macht
komen, ook daadwerkelijk hervormingen door te voeren.
De machtsstructuur binnen de islamitische republiek is complex. Een paar
organen kunnen binnen de bestaande machtsstructuur hervormingen beletten
omdat ze via een filtermechanisme het aan de macht komen van hervormers
kunnen verhinderen en anders het beleid van de hervormers kunnen tegenwerken.
Een belangrijk obstakel voor hervormingen in Iran wordt gevormd door Shoraye
Negahban (de Raad van de Hoeders/Council of the Guardians). De leden van de
Raad van de Hoeders worden niet gekozen maar door de leider benoemd. Zij
moeten kandidaten van de Majles maar ook presidentskandidaten goedkeuren.
Tevens moeten ze de door het parlement geratificeerde wetten goedkeuren. Het
criterium waar de Raad wetten of kandidaten aan toetst is de sharia. Ook de
voorgangers van het vrijdagsgebed die in Iran een enorme invloed op de
bevolking hebben en zodoende hun politieke beslissingen beïnvloeden worden
niet democratisch gekozen.
Daarnaast houden verschillende liefdadigheidsinstellingen (de Bonyads) die een
belangrijk economisch machtscentrum vormen en die alleen aan de hoogste
religieuze leider verantwoording afleggen en niet aan de Majles of de president,
hervormingen op economisch terrein tegen. Deze instellingen vormen een
economie binnen de economie van Iran en hebben het monopolie op veel
economische activiteiten. Zodoende hebben ze bijvoorbeeld geen baat bij een
mogelijke toetreding tot de WTO omdat ze als gevolg daarvan een groot deel van
hun macht moeten inleveren. Deze voorbeelden laten zien dat de tweede
doelstelling van de kritische dialoog van onwetendheid over het politieke systeem
in Iran getuigt. Onderstaand schema laat de complexe machtsstructuur van de
islamitische republiek zien:105
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Dit schema is voor een groot deel gebaseerd op: Eva Rakel, 2008, 53. Volker Perthes, 2008, 32.
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De derde doelstelling van de Europese Iranpolitiek was Iran over te halen
transparanter te zijn met betrekking tot zijn nucleaire programma. Dit terwijl Iran
immers benadrukt had dat de enige instelling waaraan ze verantwoording zou
afleggen het internationale atoomagentschap van de VN (het IAEA) was.106 Pas
vanaf 2003 (in de jaren van de ‘constructieve dialoog’) beginnen de EU-lidstaten
en dan met name Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië een belangrijke rol te
spelen in het nucleaire programma van Iran. In de jaren van de kritische dialoog
had Iran Frankrijk en Duitsland gevraagd om de bouw van de nucleaire
installaties in Bushehr te hervatten maar beide landen hadden daar van afgezien.
Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van de kritische dialoog op dit terrein is
geweest.
Bij het vierde doel van de kritische dialoog dat over de kwestie van de
mensenrechten ging, is geen vooruitgang geboekt. De EU maar nog belangrijker
de VN hebben de schendingen van mensenrechten in Iran via verklaringen en
resoluties en binnen het kader van directe gesprekken met Iraanse politici
veroordeeld. Van een verandering in het beleid van de islamitische republiek is
echter in de periode 1992-1996 geen sprake geweest.
De laatste doelstelling was erop gericht een verandering in het anti-westerse
beleid van Iran via dialoog te realiseren. Ook dit is achteraf gezien niet
gerealiseerd. In overeenstemming met de buitenlandpolitieke identiteit van een
civiele mogendheid hoopte de EU door middel van dialoog hervormingsgezinde
politici te steunen zodat deze intensieve contacten op lange termijn de weg vrij
zouden maken voor de integratie van Iran binnen de internationale gemeenschap.
Ook deze doelstelling is niet gerealiseerd.
De Mykonos-affaire maakte duidelijk dat in Iran verschillende machtscentra
bestaan met als gevolg dat, ook al voert de EU een dialoog met de uitvoerende
macht in Iran, andere instaties een eigen agenda en buitenlandpolitiek programma
hebben dat niet hetzelfde is als dat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van Iran. Hierdoor was het onmogelijk, zoals Kinkel hoopte, dat een dialoog
ervoor zou zorgen dat het gedrag van Iran ‘berekenbaar’ werd.
Na de uitspraak van de Berlijnse rechter in het Mykonos-proces nam het
onbehagen over de Duitse Iranpolitiek en de EU-dialoog met Iran toe. In
Duitsland waren sommigen van mening dat het harde Amerikaanse beleid

106
Voor een historisch overzicht zie het interview met de woordvoerder van de Iraanse nucleaire
organisatie http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d8094ddd-b56a4c0a-91e0-c13c9aea72a5&LayoutID=a01573ac-d80c-401a-90719020404d6fcf&CategoryID=abb810e6-37fa-47b2-821b-8eae0c8c1f8c (1/3/2010).
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tegenover Iran door Duitsland en de EU moest worden overgenomen.107 Die Welt
berichtte hierover:
Angesichts der massiven iranischen Drohungen gegen Deutschland, womöglich sogar
gegen das Leben der Bundesanwälte, verstärkt sich in der Union und in der SPD das
Unbehagen über die bisherige Politik des ‘Kritischen Dialogs’. Die Mullahs haben den
Bundesanwälten, die im Berliner Mykonos-Prozeß die Anklage vertreten, laut einiger
Berichte mit Mord gedroht. In der Koalitionsspitze gibt es erste Überlegungen, sich im
108
Falle Irans der harten amerikanischen Haltung anzunähern.

Tegen Reuters vertelde Kinkel kort na de uitspraak van de Berlijnse rechter
echter: ‘Germany is prepared to repair relations with Tehran!’.109 Het feit dat de
Duitse politiek gekenmerkt wordt door de paradox van Zivilmacht is de reden dat
de Duitsers graag de betrekkingen met Iran wilden hervatten. Wanneer men
immers in zijn beleid er van uitgaat dat bij het beslechten van problemen vooral
de dialoog helpt, heeft het isoleren van de actor met wie Duitsland een relatie wil,
ook geen zin.
Aanleiding voor het hervatten van de betrekkingen met Iran en het aangaan van
een nieuwe dialoogronde waren de presidentsverkiezingen in Iran in mei 1997.
De hervormingsgezinde presidentskandidaat Mohammad Khatami won de
verkiezingen. De overwinning van Khatami die geen gevolg was van de kritische
dialoog maar met binnenlandse factoren te maken had, gaf Duitsland en de EU
een goede reden om de ambassadeurs weer naar Teheran te sturen. 110 De
Mykonos-uitspraak betekende het einde van de kritische dialoog, de winst van
Khatami gaf aanleiding tot een ‘constructieve dialoog’.111
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In een interview met Die Welt betoogde de CDU-politicus Andreas Krautscheid: ‘Im Falle einer
weiteren Eskalation könnte es sein, dass wir gezwungen sind, uns der amerikanischen Position
gegenüber Iran anzunähern’, Die Welt, 21/11/1996.
108
‘Unbehagen über Bonner Iran-Politik wächst’, Die Welt, 21/11/1996.
109
Reuters, 26/08/1997. Deze uitspraak is des te opvallender omdat in dezelfde periode Iran een
bekende Iraanse schrijver en journalist op grond van spionage voor Duitsland had opgepakt. Deze
schrijver zou hebben erkend dat hij voor Duitsland spioneerde.
110
Voor een overzicht van de oorzaken van de winst van Khatami zie Afshin Molavi, The Soul of
Iran: A Nation's Journey to Freedom, 2005. Vergelijk Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran,
2008, in het bijzonder hoofdstuk 6.
111
De CDU-politicus Ruprecht Polenz schreef in dit verband in Die Zeit: ‘Der Westen darf der
Entwicklung, die der Iran seit der Präsidentschaftswahl im Mai vergangenen Jahres genommen hat,
nicht den Rücken zudrehen. Zwar kontrollieren die Rechtstraditionalisten nach wie vor Streitkräfte,
Sicherheitsapparat und Justiz, aber das gesellschaftliche Klima im Iran verändert sich: Es gibt mehr
kulturelle Freiheiten, offenere Diskussionen, die Bildung neuer politischer Parteien. Durch eine
geschickte Politik sucht Präsident Khatami seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Begleitet wird er
dabei von breiter Zustimmung in der Bevölkerung’. Ruprecht Polenz, ‘Wir brauchen einen neuen
Dialog mit Teheran’, Die Zeit, 5//3/1998.
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De constructieve dialoog: inleiding
Met betrekking tot de Duitse Iranpolitiek stond de Bondsrepubliek na 1997 onder
druk van de Clinton-regering om voor een hardere lijn tegen Iran te kiezen.
Samen met andere EU-landen weigerde Duitsland echter gehoor te geven aan het
verzoek van de Amerikanen. Sterker nog, de International Herald Tribune
meldde in 1997 dat:
Iran declared that it was offered more than $5 billion in government-backed loan
guarantees from Europe and Japan over the last 18 months and that European countries
112
had helped to reschedule about $22 billion in Iranian debts.

Zelfs na de Mykonos-affaire was het Duitse standpunt dat het isoleren van Iran
geen oplossing van het ‘Iraanse probleem’ kon zijn en eerder een onderdeel van
het probleem vormde. De EU bood wederom een geschikt podium om de Duitse
Iranpolitiek naar een ander niveau te brengen en binnen een multilateraal verband
te formuleren. Weer was het Duitsland dat de wens van een nieuwe dialoogronde
met Iran kenbaar maakte. Zo kon Duitsland niet van unilateralisme beschuldigd
worden. Matthias Küntzel spreekt in dit verband nogal overdreven van een Duits
master plan:
Die Antwort hat mit den Differenzen im westlichen Lager zu tun. Washington suchte die
Mullahs unter Druck zu setzen, um eine Änderung ihres Verhaltens zu erzwingen.
Deutschland lehnte diese Strategie ab und setzte stattdessen auf Dialog. Seine besonders
engen Beziehungen zu Teheran konterkarierten die Bemühungen des Weißen Hauses. Dort
stand die Bundesregierung im Fadenkreuz der Kritik. Um diesen Druck abzufedern, suchte
Bonn seiner Iranpolitik unter der Bezeichnung
‘Kritischer/konstruktiver Dialog’
113
europäische Weihen zu verleihen.

Küntzel meent een Duits complot te hebben ontdekt. Dat is nogal sterk
uitgedrukt. Het feit dat Duitsland een Iranpolitiek op Europees niveau voerde was
alleen mogelijk omdat andere Europese landen met het Duitse voorstel
instemden. Om een kritische analyse van de Duitse Iranpolitiek op Europees
niveau te geven, moet onderzocht worden hoe deze politiek geformuleerd is.
Welke onderwerpen zijn in een Europese Iranpolitiek opgenomen? Hebben
Duitsland en andere EU-landen dezelfde belangen gehad bij hun Iranpolitiek?
Duitsland vond voor zijn politiek zoals altijd steun in Parijs. Frankrijk dat vanaf
de jaren negentig nauwe economische banden met Iran onderhield, steunde
112
Alan Friedman, ‘Europe and Iran are Guaranteeing $5 Billion in Loans, Tehran Reports’,
International Herald Tribune, 3/2/1997.
113
Matthias Küntzel, Die Deutschen und der Iran, 2009, 188.
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Duitsland bij het initiëren van een nieuwe dialoogronde met Iran. Het ging de
Fransen erom binnen Europees verband steun te vinden voor de Franse
samenwerking met Iran op het gebied van energie. 114 De nauwe
handelsbetrekkingen tussen Frankrijk en Iran en Duitsland en Iran en het Duitse
geloof in Zivilmacht-politiek leidden ertoe dat de EU meer en meer afstand nam
van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran.
Zowel de D’Amato-sancties als ook de ILSA-sancties werden door de EU
genegeerd en Europese bedrijven met Frankrijk, Duitsland en Italië voorop
onderhielden goede betrekkingen met Iran. Het Europese argument was dat
sancties onwettig waren, niet effectief en vooral de positie van de hardliners in
Iran versterkten. Dezelfde argumenten die de EU in de periode van de kritische
dialoog gebruikte, werden ook nu weer door de EU gebruikt. Als reactie op het
miljardencontract van de Franse oliemaatschappij Total met het Iraanse
Ministerie van Olie verklaarde de Unie:
The decision to sign a contract to develop an oil field in Iran is a commercial decision for
Total alone. The company was legally, fully entitled to take such a decision.
The European Union remains firmly opposed to United States legislation having
extraterritorial effect – notably the Helms-Burton and D’Amato Acts. Such legislation is
contrary to international law. It is also counter-productive in political terms since it creates
tension between Europe and the United States which makes it more difficult to work
together to achieve shared political objectives in Iran. It plays into the hands of hardliners
in Tehran. That is why we continue to believe that a negotiated settlement of the issues
between us in accordance with the terms of the understanding of last April remains the
115
right route to pursue.

De verschillen tussen de VS en de EU over het vormgeven van één
gemeenschappelijke Iranpolitiek maar ook de interne verschillen op EU-niveau
zelf leidden uiteindelijk ertoe dat ook de constructieve dialoog niet de beoogde
doelen bereikte.
De doelstellingen van de Duitse en de EU-politiek ten aanzien van Iran na 1997
komen met elkaar overeen. Ze omvatten economische kwesties (inclusief
114

Voor Frans-Iranse betrekkingen in de jaren negentig zie Adam Tarock, ‘Iran-Western Europe
Relations on the Mend’, British Journal of Middle Eastern Studies, 1999, 26 (1), 41-61.
115
‘Total contract in Iran’, European Union Press Releases, Reference no. IP/97/825. Ook in 2001
toen de ILSA sancties met vijf jaren door het Amerikaanse Congres verlengd werden betreurde de EU
de Amerikaanse beslissing. In een verklaring van de Commissaris voor Externe Betrekkingen van de
Europese Commissie Chris Patten staat onder andere: ‘The European Commission regrets the
Congressional decision on 27 July [2001] to extend the Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) for
another five years. As a matter both of principle and policy. The European Union has long opposed
unilateral sanctions laws with extraterritorial effects. Such laws, designed to impose US requirements
on economic operators of foreign countries, threaten the open international trading system’, ‘EU
Regrets Extension of US Sanctions Law Against Iran and Libya’, European Union Press Releases,
Reference no. IP/01/1162.
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energieveiligheid), mensenrechtenkwesties en het vredesproces in het MiddenOosten. Duitsland heeft met betrekking tot zijn politiek in het Midden-Oosten
vanaf de regeerperiode van de Rood-Groene coalitie (1998-2005) vier
hoofddoelen gehad:






een historische verantwoordelijkheid voor het garanderen van de veiligheid van
Israël;
actieve deelname aan activiteiten in de olie- en gassector van olie producerende
landen in de regio en het importeren van olie uit de regio;
economische en handelsbelangen en
bevorderen van democratie en de mensenrechtensituatie in de regio.116

Wat de eerste doelstelling betreft is de veiligheid van Israël de belangrijkste
Duitse prioriteit in de regio Midden-Oosten. De reden hiervoor is simpel:
Das deutsch-israelische Verhältnis ist durch die deutsche Verantwortung für die
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und durch die starken
gesellschaftlichen Bindungen, die seit der Staatsgründung Israels zwischen den beiden
Staaten entstanden sind, ein besonderes und wird auch ein besonderes bleiben. In keinem
anderen europäischen Staat besteht so viel Verständnis für die Urängste der israelischen
117
Bevölkerung wie in Deutschland.

In verband met de tweede doelstelling vervolgen de auteurs:
Da die Staaten der Region über 65 Prozent der Welterdölreserven verfügen, verbindet
Europa mit ihnen auch klare wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen.118

Duitslands belang is om zich binnen EU-verband voor een sterkere Europese
betrokkenheid in de olie -en gassector in de Midden-Oostenregio in te zetten.119
Strategisch is deze politiek belangrijk omdat Duitsland en de EU op lange termijn
minder afhankelijk willen zijn van Russische olie en gas. Het gevolg is dat
116
Herman Gröhe, Christoph Moosbauer, Volker Perthes. ‘Eckpunkte für eine deutsche
Nahostpolitik’, in: Volker Perthes (Hrsg.) Deutsche Nahostpolitik, Interessen und Optionen, 2002, 719.
117
Ibidem, 11.
118
Ibidem, 14.
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Dit argument werd in Duitsland na 2000 en met het aan de macht komen van Poetin in Rusland
steeds belangrijker. Sindsdien heeft Rusland olie en gas steeds meer als een wapen tegen de EU
ingezet. Duitsland, dat voor meer dan een derde van zijn olie en gas uit Rusland importeert ziet olie en
gas uit het Midden-Oosten als een alternatief voor de Russische olie en gas. Dit betekent niet dat
Duitsland geen olie en gas uit Rusland wil importeren. Het gaat eerder om een vermindering van het
volume van de import. Zie in dit verband: Susanne Dröge, Oliver Geden, ‘Integration der Europäische
Energiemärkte, Notwendige Voraussetzung für eine effektive EU-Energieaußenpolitik’, SWP-Studien
113, Berlin, 2010.
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Duitsland en de EU baat hebben bij politieke stabiliteit en goede contacten in het
Midden-Oosten.
Duitsland heeft ook veel economische belangen in de regio. Duitsland behoort als
handelsmacht tot de belangrijkste economische partners van veel landen in het
Midden-Oosten. De Bondsrepubliek exporteert vooral goederen en diensten naar
deze landen. Van directe investeringen is weinig sprake. 120 Opvallend is dat
Duitsland ook grote hoeveelheden wapens exporteert naar veel landen in het
Midden-Oosten (Iran uitgezonderd). Dit terwijl deze landen (Israël uitgezonderd)
geen democratieën zijn en op een autoritaire wijze worden geregeerd. 121 De
wapenexport is een goed voorbeeld waar economische belangen en ethische
principes van de Duitse politiek met elkaar in botsing komen.
De vierde doelstelling, het bevorderen van democratie en mensenrechten waar in
dit onderzoek de focus op ligt, is met betrekking tot Iran ook na 1997 niet
gerealiseerd. Wat mensenrechten betreft is voor de analyse van de Duitse en
Europese politiek gekozen voor een ‘dunne’ definitie. 122 Gekozen is voor een
verklaring die zowel door Iran als Duitsland en andere EU-landen is aanvaard: de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de
Algemene vergadering van de Verenigde Naties (in 1948) waarin de basisrechten
van individuen zijn beschreven.123
Nu is het zo dat er binnen de internationale betrekkingen altijd een strijd gaande
is tussen ‘recht’ en ‘macht’. 124 Maar in geval van Duitsland nemen morele
doelstellingen een zelfde plaats in de politieke retoriek als materiële
doelstellingen (zoals economische belangen). Duitsland als een civiele
mogendheid bekommert zich om mensenrechtenschendingen in de landen
waarmee het betrekkingen onderhoudt. Het Auswärtiges Amt heeft deze
doelstelling als volgt geformuleerd:
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Gröhe, Moosbauer, Perthes, 2002, 15.
Jaarlijkse rapporten van de Duitse wapenexport naar landen in het Midden-Oosten zijn allen te
raadplegen op de website van het Stockholm International Peace Research Institute (sipri),
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports (10/4/2011).
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Hierdoor wordt cultuurrelativisme, debatten over de verschillende vormen van mensenrechten,
mensenrechten in verschillende culturen en religies, vermeden. De stelling is dat de basisrechten van
mensen een universeel karakter hebben en dat het niet uitmaakt binnen welke religieuze en culturele
context de naleving ervan plaatsvindt.
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Iran ging als een van de eerste landen in 1948 over tot de aanvaarding ervan. Voor de volledige
tekst van de verklaring zie: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
(10/4/2011).
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important than those connected with human rights’, Politics Among Nations. The Struggle for Power
and Peace, 1993 [1948], 248.
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Im Mittelpunkt der Menschenrechtspolitik steht die Sorge um den Menschen. Dabei macht
Menschenrechtsschutz keinen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen,
zwischen Angehörigen von Mehrheiten und Minderheiten. Menschenrechte sind unteilbar
und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ziel deutscher Menschenrechtspolitik
ist die weltweite Durchsetzung und Sicherung der ganzen Bandbreite der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. […] Die
Bundesregierung tritt für die universelle Geltung der Menschenrechte und damit gegen
eine kulturelle Relativierung des Menschenrechtsbegriffs ein […] Massive
Menschenrechtsverletzungen gefährden oder zerstören internationale Stabilität und
Sicherheit, sie schaden dem wirtschaftlichen Wohlstand der Staaten und ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. […] Wo Menschen anders vor Verletzungen
ihrer Rechte und Grundfreiheiten nicht geschützt werden können, müssen internationale
Kontrolle, internationaler Druck und öffentliche Kritik als Mittel zur Durchsetzung
125
dienen.

Ook in het kader van het GBVB van de EU heeft in overeenstemming met de
doelstellingen van de ‘Verklaring van Barcelona en het Euro-mediterraan
partnerschap’ uit 1995, de integratie van beleid met betrekking tot mensenrechten
in het GBVB plaatsgevonden. 126 Instrumenten en mechanismen om die
doelstellingen kracht bij te zetten ontbreken echter. Voor Duitsland geldt dit
welbeschouwd ook, en wat Iran betreft, ontbreekt in feite ook de wil voor het
voeren van een actieve mensenrechtenpolitiek. Bij de Bondsregering is het
Auswärtiges Amt verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid met
betrekking tot de mensenrechten binnen de multilaterale en bilaterale
betrekkingen van de regering.127 Bovendien kunnen politieke partijen de regering
onder druk zetten om bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen in een bepaald
land op de politieke agenda te zetten. Daarnaast heeft de Bondsdag de regering in
1991 verplicht om elke twee jaar een mensenrechtenrapport te publiceren waarin
verslag wordt gedaan van de activiteiten van de regering op het gebied van
mensenrechten.
Ook is er sinds 2011, als gevolg van de inspanningen van de groenen in de RoodGroene coalitie (1998-2005) een Instituut voor mensenrechten (Deutsches Institut
für Menschenrechte) in het leven geroepen. De voornaamste taak van dit instituut
is het informeren van politici over mensenrechtenschendingen wereldwijd en
internationale samenwerking met NGO’s die actief zijn op het gebied van
125
Auswärtiges Amt, ‘Grundsätze deutscher Menschenrechtspolitik’,
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/GrundsaetzeMRpolit
ik.html#3 (11/4/2011).
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mensenrechten.128 Bij de analyse van de activiteiten van dit instituut ten aanzien
van de islamitische republiek valt het op dat deze zich vooral beperken tot het
organiseren van een paar discussieavonden over de situatie van de mensenrechten
in Iran en het organiseren van filmavonden. De reden voor deze minimale vorm
van informatievoorziening en samenwerking met Iraanse NGO’s heeft met het
feit te maken dat het Iraanse regime de Iraanse NGO’s elke vorm van
samenwerking met het Duitse instituut verbood en nog steeds verbiedt.
De instrumenten waarover Duitsland en de EU voor hun mensenrechtenpolitiek
beschikken, beperken zich tot het op de agenda zetten van
mensenrechtenkwesties in bilaterale en multilaterale gesprekken en het politieke
principe van conditionaliteit.129
Het op de agenda zetten van mensenrechtenkwesties in de vorm van een dialoog
heeft Duitsland in twee belangrijke gevallen toegepast, namelijk ten aanzien van
China en Iran. Belangrijk omdat deze beide staten in de woorden van de
rechtswetenschapper Wolfgang Heinz ‘vor allem wirtschafts-, aber auch
sicherheitspolitisch von bedeutung waren und sind’.130 Heinz legt ook direct de
vinger op de zere plek van de Duitse mensenrechtenpolitiek:
Die offensichtlich unterschiedliche Behandlung von Ländern mit erheblichen
Menschenrechtsverletzungen war häufig Gegenstand von Kritik. Bei einigen, vor allem
kleinen, politisch schwachen, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch ‚uninteressanten’
Ländern, zeigte sich die Bereitschaft Deutschlands und auch anderer westlicher Staaten,
relativ schnell auch stärkeren politischen Druck bis hin zu einer Veränderung oder sogar
Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit auszuüben, wobei letztere insgesamt eine
Ausnahme geblieben ist’. […] Im Falle bedeutender Länder, von denen man sich politisch
und wirtschaftlich mehr verspricht, wurden Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall
kritisch angemahnt, aber weder besonders deutlich kritisiert, noch wurde zumindest in der
öffentlichen Diskussion politischer Druck auch nur in Erwägung gezogen, vor allem, wenn
131
es sich um Freunde des westlichen Lagers handelt(e).

Dezelfde kritiek geldt ook voor de mensenrechtenpolitiek van de EU. De
instituties die zich ook met mensenrechtenpolitiek op EU-niveau bezighouden,
zijn de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europese Parlement.
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Het Europese Parlement is historisch gezien (sinds 1979) de belangrijkste
promotor van mensenrechten in de buitenlandse betrekkingen van de EU.132 Het
publiceert rapporten, neemt resoluties aan en probeert via parlementaire contacten
met partnerlanden mensenrechtenkwesties op de diplomatieke agenda te zetten.133
Het belangrijkste machtsmiddel van het Europese parlement is sinds 1992 de
bevoegdheid voor het goed- dan wel afkeuren van de EU-verdragen met niet-EUlanden op grond van bezorgdheid over mensenrechten in de landen waar de EU
verdragen mee sluit. Daarom geven afzonderlijke EU-lidstaten en dus ook
Duitsland, alle economische activiteiten met Iran via een bilaterale weg vorm en
niet in EU-verband (te denken valt bijvoorbeeld aan het ontbreken van een
gemeenschappelijke Europese energiepolitiek). Juist tegen de achtergrond van de
macht van het parlement bij het goedkeuren van Europese verdragen met derde
landen vinden economische betrekkingen met Iran op bilateraal niveau plaats.
De Raad van Ministers, die uit vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten bestaat, is de belangrijkste EU-instantie die de internationale
betrekkingen van de EU vormgeeft. 134 Zowel de kritische dialoog als ook de
constructieve dialoog zijn initiatieven van de Raad van Ministers van de EU
geweest. Maar juist omdat de Raad het belangrijkste orgaan van de EU is als het
gaat om het GBVB, moet zij tegelijkertijd met meerdere, vaak conflicterende
doelstellingen rekening houden. Het tegelijkertijd realiseren van
veiligheidsdoelstellingen, economische doelstellingen en bevorderen van
mensenrechten wereldwijd is een onmogelijke taak. 135 Op zoek gaan naar
honderd procent falen of honderd procent succes van de Europese politiek is niet
de juiste werkwijze. Belangrijk is om te kijken of en hoe de EU binnen de
complexiteit van internationale betrekkingen al dan niet een consistent
mensenrechtenbeleid ten aanzien van Iran heeft vormgegeven. De kenmerken van
het rolconcept Zivilmacht zijn ook van toepassing op Europees niveau. Matthias
132
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Struwe spreekt in dit geval van bevorderen van mensenrechten als uiting van de
Europese identiteit:
The integration of human rights into the CFSP and its institutions provides the normative
framework to understand European human rights policy. In view of the increasing
importance of human rights in European foreign policy, the promotion of human rights has
136
become a core aspect of European identity.

Ook Hanns Maull is van mening dat het belangrijkste kenmerk van de
buitenlandse politiek van de EU, het ‘civiliserende’ karakter is. Een civiliserend
karakter van buitenlandse politiek houdt onder meer in dat de EU zijn eigen nietmateriële normen terug wenst te zien in het beleid van andere staten. Deze wens
moet niet met de mond beleden worden, maar dient in een actieve politiek
gerealiseerd te worden. Tegen deze achtergrond stelt de Unie vast dat:
In de betrekkingen met de rest van de wereld handhaaft de Unie haar waarden en belangen
en zet zich ervoor in, en draagt zij bij aan de bescherming van haar burgers. Zij draagt bij
tot de vrede, en de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en
het wederzijdse respect tussen volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van
armoede en de bescherming van de mensenrechten.137

De constructieve dialoog: een doodgeboren kind?
Na de presidentsverkiezingen in Iran in 1997, kregen Duitsland en de EU de
oprechte hoop dat de betrekkingen met de islamitische republiek verbeterd
zouden kunnen worden. De Raad van de Hoeders had in 1997 van de 270
presidentskandidaten er drie goedgekeurd. 138 Mohammad Khatami, de relatief
onbekende ex-minister van Cultuur, won onverwacht de verkiezingen in een strijd
met de veel bekendere kandidaat Nategh-Nouri die bovendien op openlijke steun
van de Iraanse leider kon rekenen. Hoewel de winst van Khatami onverwacht
was, was de manier waarop hij de verkiezingen won, doorslaggevend voor de
hoop in Brussel op verbetering van de betrekking met Iran. Khatami kreeg
zeventig procent van de stemmen. Vrouwen, jongeren, studenten (de kinderen
van de revolutie!) en intellectuelen hadden massaal hem gekozen uit onvrede over
136
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de politieke situatie. Zijn verkiezingscampagne had drie belangrijke thema’s:
politieke hervormingen, steun aan civil society (jemeéye madani), en respect voor
naleving van de grondwet. Tegen deze achtergrond dachten veel Europese
waarnemers dat Khatami een mandaat had om veranderingen door te voeren.139
Ook op internationaal niveau verwachtte men positieve veranderingen op
democratisch gebied en met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Iran. Na
het aan de macht komen van president Khatami schreef de speciale
mensenrechten rapporteur van de VN, Maurice Copithorne, in een rapport dat
‘promising indicators of change were to be observed in Iran, yet change had been
imperceptible so far’. 140 De oorzaken die de rapporteur hoop gaven waren de
kwantitatieve toename van kranten en tijdschriften, maar ook het feit dat Khatami
een vrouw als één van zijn vice-presidenten had benoemd. 141 Tegelijkertijd
concludeerde de VN-rapporteur dat er in 1997 een toename was van het aantal
uitgevoerde doodstraffen in Iran in vergelijking met 1996.142 Bovendien was de
fatwa tegen Rushdie nog steeds van kracht en waren er geen verbeteringen te zien
met betrekking tot de rechten van de Bahai gemeenschap in Iran.143
In een tweede rapport verklaarde de VN-rapporteur nog hoopvoller dan in het
eerste rapport dat Khatami ‘is clearly attempting of developing an Islamic civil
society’ en dat de uitvoerende macht ‘is making concrete efforts to create a secure
context for freedom of expression in Iran’.144 Ook stelde Copithorne vast dat de
nieuwe regering in Iran zijn best deed ervoor te zorgen dat politieke partijen een
officiële status zouden krijgen. Men wilde af van een systeem waarbij rond de
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verkiezingen quasi-politieke partijen en organisaties in het leven werden
geroepen om na de verkiezingen weer te verdwijnen.145
Maar spoedig werd duidelijk dat de hervormingen die de internationale
gemeenschap van de nieuwe regering in Iran verwachtte niet snel te realiseren
waren. In maart 1998 organiseerde Iran een workshop over de situatie van
mensenrechten in het Midden-Oosten. De hoge commissaris van de
mensenrechten van de VN, Mary Robinson, maakte hiervan gebruik en vroeg Iran
de speciale mensenrechtenrapporteur van de VN uit te nodigen zodat de eventuele
verbeteringen op het gebied van mensenrechten gerapporteerd konden worden.
Iran weigerde echter met het argument dat de VN-rapporteurs niet onafhankelijk
waren en voor een vertekende beeldvorming over de mensenrechtensituatie in
Iran zorgden.146
Ook op het gebied van buitenlands beleid bleven belangrijke hervormingen uit.
Hoewel de regering Khatami de betrekkingen met landen in het Midden-Oosten
en de Europese Unie probeerde te verbeteren, was van fundamentele
veranderingen in het buitenlandse beleid van de islamitische republiek geen
sprake. Hij trachtte via een charmeoffensief, waaronder een interview bij CNN
waarin hij de Amerikaanse democratie prees, een doorbraak te forceren in de
vastgelopen contacten tussen Iran en de VS. In hetzelfde interview beschuldigde
hij Israël van staatsterrorisme. Daarnaast was zijn reactie op de beschuldiging dat
Iran steun leverde aan terroristische organisaties als Hamas, dat ook zijn regering
steun aan ‘mensen en organisaties die voor de bevrijding van hun land vechten’
en dat hij tegen ‘staatsterrorisme optreden’ niet als steun aan terroristen
beschouwt’. 147 Gezien deze politiek die ook Khatami wilde voortzetten waren
belangrijke hervormingen in het buitenlandse beleid waarop de Westerse landen
hoopten niet te verwachten. In ieder geval was deze anti-Israëlische houding van
Iran voor de VS onacceptabel omdat het tegelijkertijd het Iraanse verzet tegen het
‘vredesproces in het Midden-Oosten’ inhield.
Khatami kreeg bovendien in Iran zelf enorme kritiek van de conservatieve
krachten op zijn CNN-interview waarin hij de Amerikaanse democratie (die hij
via Tocqueville over Amerika zei te kennen) 148 had geprezen. De reactie van de
Iraanse conservatieve elite liet niet lang op zich wachten. Zowel op het terrein
van de binnenlandse politiek als ook van het buitenlandse beleid werden zijn
hervormingen tegengewerkt. Een paar voorbeelden zijn op zijn plaats. De
hoofdredacteur van de Engelstalige hervormingsgezinde krant Iran News werd
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door de conservatieve rechterlijke macht van spionage beschuldigd.149 De zeer
invloedrijke hervormingsgezinde krant Salam werd door de rechterlijke macht
beschuldigd van onrust zaaien en werd verboden. Met eenzelfde argument werd
ook de krant Jameé verboden. Minister van Binnenlandse Zaken en een
bondgenoot en goede vriend van Khatami, Abdollah Nouri, werd door de
conservatieve vijfde Majles beschuldigd van ‘het creëren van onnodige
spanningen in de maatschappij door het verlenen van toestemming voor
demonstraties aan ontevreden arbeiders en studenten en het geven van
provocatieve interviews’. De Majles diende een motie van wantrouwen tegen
hem in. Deze werd aangenomen. 150 Er zijn talloze andere voorbeelden van de
machtstrijd tussen de conservatieven en hervormers te noemen die alle door de
conservatieven zijn gewonnen. Tegen deze achtergrond is de houding die
sommige westerse critici nemen op zijn minst naïef. De Britse Iran expert
Michael Axworthy schreef in 2007:
The failure of the West fully to take advantage of the opportunity offered by a reformist
President in Iran already looks like a bad mistake. 151

De complexe machtsstructuur van Iran die in het voordeel is van religieuze en
niet direct gekozen organen door het volk verhindert echte hervormingen in de
politieke structuren van Iran. De republikeinse organen zijn bij
politiekstrategische vraagstukken, zoals in het geval van macro-economisch
beleid, maar ook in belangrijke politieke kwesties zoals betrekkingen met de VS
of Israël, ondergeschikt aan de macht van de niet republikeinse religieuze
organen. De rechterlijke macht staat in de islamitische republiek altijd onder de
controle van de religieuze leider en het hoofd ervan wordt ook door de leider
benoemd.
Hetzelfde geldt voor de wetgevende macht. Hoewel de bevolking direct de leden
van de Majles kiest zorgen twee ‘filtermomenten’ ervoor dat democratische
hervormingen onmogelijk worden. Het eerste moment vindt plaats bij de
149
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goedkeuring van de kandidaten die aan parlementsverkiezingen willen
deelnemen. De Raad van de Hoeders moet de kandidaten goedkeuren. Hierdoor
worden alleen die kandidaten goedgekeurd die trouw zijn aan het regime. Het
tweede moment vindt plaats bij de ratificatie van de door de Majles aangenomen
wetten door dezelfde Raad van de Hoeders (die dan als een soort Eerste Kamer
functioneert). Gedurende de regeerperiode van president Khatami is tweederde
van de door de Majles aangenomen wetten afgekeurd door de Raad van de
Hoeders.
Ook in de uitvoerende macht zijn wezenlijke hervormingen uitgesloten. In de
eerste plaats omdat de Raad van de Hoeders presidentskandidaten moet
goedkeuren. Hierdoor kunnen, evenals het geval is bij de wetgevende macht,
alleen trouwe aanhangers van het regime zich kandidaat stellen. In de tweede
plaats kunnen de andere twee machten (de rechterlijke en wetgevende) de
hervormingen van de regering tegenhouden en de regering op veel terreinen
tegenwerken.
De aanloop naar de constructieve dialoog: economische overwegingen?
De preconditie van de EU voor het aangaan van een nieuwe dialoogronde met
Iran was de terugkeer van EU ambassadeurs naar Teheran. Deze eis werd door
Iran geaccepteerd onder voorwaarde dat de Duitse ambassadeur als laatste naar
Teheran terug zou keren. 152 Daarnaast verklaarde Iran zijn betrekkingen met
Duitsland weer als ‘normaal’ te willen beschouwen.153 Ook de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel hoopte al snel op verbeteringen van DuitsIraanse betrekkingen en was de FDP-politicus ervan overtuigd dat de regering
Khatami politieke en economische liberale hervormingen zou doorvoeren.154
In dezelfde periode werden op EU-niveau, onder Brits voorzitterschap, de
betrekkingen met Iran ‘genormaliseerd’.155 De Europese Raad besloot in februari
1998 de betrekkingen met Iran op ministerieel niveau te hervatten.
In juni 1998 besloot de Europese Raad op initiatief van Duitsland een
constructieve dialoog me Iran te beginnen. De Iraanse minister van Buitenlandse
Zaken Kamal Kharrazi verwelkomde het Europese besluit en herinnerde de EU
eraan dat de kritische dialoog mislukt was omdat ‘the time for criticizing one
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another is over’.156 Iran vond de Europese keuze de dialoog constructief en niet
meer kritisch te noemen een goed begin. Zijn Duitse collega was juist van mening
dat de kritische dialoog niet gefaald had, maar eerder succesvol was geweest. De
constructieve dialoog was in zijn opvatting daarom een logisch vervolg op de
kritische dialoog.157
Ironisch en paradoxaal genoeg kan gesteld worden dat de Iraanse minister vanuit
het Europese standpunt gezien gelijk had en Kinkel vanuit het Iraanse. Iran was
immers dankzij de kritische dialoog enigszins uit zijn (voor een groot deel
zelfopgelegde) isolement gekomen, had zijn handelsbetrekkingen met de EU
geïntensiveerd en de Amerikaanse boycot ondermijnd en zo de EU en de VS
tegen elkaar uitgespeeld.158 Tegelijkertijd hoefde het land niets toe te geven. Het
regime in Teheran hield vast aan zijn revolutionaire idealen, bleef zich verzetten
tegen het vredesproces in het Midden-Oosten, voerde terroristische aanslagen
tegen Iraanse politieke dissidenten op Europees grondgebied uit en schond
mensenrechten op nationaal niveau.
De Bondsraad herhaalde een paar maanden voor de presidentsverkiezingen in
Iran in 1997 nog eenmaal de resolutie van het Europese parlement tegen Iran
waarin onder andere stond dat:
Unter Hinweis auf eine früheren Entschließungen, in denen die schweren und
systematischen Menschenrechtsverletzungen in Iran sowie der Einsatz terroristischer
Mittel durch die islamische Republik Iran gegen im Exil befindliche Oppositionelle
verurteilt wurde, […] besorgt darüber, dass eine private Stiftung in Iran die Belohnung für
den Vollzug der Fatwa an Salman Rushdie von 2 Millionen auf 2,5 Millionen Dollar
erhöht und dieses Angebot jetzt auch an Nicht-Moslems gerichtet hat […] missbilligt die
anhaltende Diskriminierung von Frauen in Iran und die Verletzung ihrer Rechte […]
missbilligt dass Vertretungen von Erdölarbeitern verboten wurden und deren
159
Vereinigungsfreiheit mittels der Verhaftung von Erdölarbeitern unterdrückt wurde.

Veel had de EU met zijn normatieve doelstellingen tussen 1992 en 1996 niet
bereikt. De kritische dialoog die de EU voorstond, had geen vruchten
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afgeworpen. Daarom was met het aan de macht komen van Khatami, zowel op
nationaal niveau bij de meerderheid van de bevolking als ook op internationaal
niveau oprechte hoop ontstaan dat hij voor hervormingen zou zorgen. Derhalve
verdiende hij alle steun.
De EU hoopte dat de constructieve dialoog die dezelfde doelstellingen nastreefde
als de kritische dialoog wel zou slagen omdat Khatami’s succes bij de
verkiezingen, in de woorden van Moshaver:
On the back of a campaign for political reform, civil society, and the rule of law appealed
to both the Iranian electorate and the EU. Seeing Khatami’s election as a victory for the
forces of reform and modernization of theocracy was clearly in line with the EU’s
160
policy.

Deze hoop was met het aan de macht komen van de Rood-Groene coalitie in
Duitsland in 1998 nog sterker aanwezig. Het was immers altijd de SPD-fractie of
de fractie van Bündnis 90/Die Grünen die kritische Kamervragen aan de regering
in de Bondsdag stelde, en die bovendien voor een kritischer en meer assertieve
Duitse Iranpolitiek pleitte.161
Wat de Rood-Groene coalitie deed was echter het voortzetten van de Iranpolitiek
van de conservatieve regering van Helmut Kohl, en hier kreeg de regering van
kanselier Schröder relatief snel een positieve reactie op uit Teheran. De Duitse
zakenman Helmut Hofer was in 1997 tijdens het verlaten van Iran door de politie
op het vliegveld van Teheran opgepakt. De reden voor zijn arrestatie was een
buitenechtelijke verhouding met een Iraanse.162 Hij werd veroordeeld en kreeg de
doodstraf. De echte reden om hem te arresteren was echter een Iraanse
wraakreactie op de Mykonos-uitspraak.163 Iran wilde aanvankelijk Hofer ruilen
met Kazem Darabi, een Iraanse agent van het ministerie van Informatie en
Veiligheid. Deze had in Duitsland levenslang gekregen omdat hij de terroristische
aanslagen in het Berlijnse restaurant had beraamd. Zover kwam het niet en Iran
liet Hofer in 2000 vrij.164
Het voortzetten van de politiek van de regering Kohl door de Rood-Groene
coalitie vond ook op het gebied van economische betrekkingen plaats. Het
160

Moshaver, 2003, 295.
In 1993, merkte Gerd Poppe van Bundnis 90/Die Grünen, in de Bondsdag op: ‘Wieso führt die
Bundesregierung mit Geheimdienstchefs totalitärer Staaten vertrauliche Gespräche? Ich versuche, mir
die Protestwelle vorzustellen zu DDR-Zeiten Gespräche über humanitäre Fragen ausgerechnet mit
Stasiminister Mielke geführt hätten?’ in: Küntzel, 2009, 193.
162
Helmut Hofer werd gearresteerd op het moment dat hij deze vrouw een afscheidskus op het
vliegveld gaf!
163
Rakel, 2008, 194.
164
Kazem Darabi had levenslang gekregen in Duitsland en werd in 2007 vervroegd vrijgelaten. Zie:
‘Mykonos-Attentäter kommt frei’, Süddeutsche Zeitung, 11/10/2007.
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economische beleid van de EU ten aanzien van Iran veranderde evenmin. Twee
redenen worden telkens aangehaald om de relatief goede betrekkingen met Iran te
rechtvaardigen. De eerste is een economische en de tweede heeft betrekking op
het Duitse geloof in het voortzetten van een dialoog met de hervormers in Iran om
zo de hervormingen te steunen.
In tegenstelling tot wat veel onderzoekers beweren is de eerste reden niet echt
overtuigend. Zowel Moshaver als Rakel en ook Küntzel beweren dat het
onderhouden van goede contacten met Iran gedurende de jaren van de kritische
dialoog tegen de achtergrond van economische interesses van Duitsland en de EU
verklaard kunnen worden. 165 Deze stelling werd in die jaren (1992-1997) ook
door de industrielobby in Duitsland sterk onderstreept. In een interview uit
november 1996 met de New York Times, stelde Stefan Caspari, het MiddenOosten deskundige van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK),
de koepelorganisatie van tachtig Duitse Kamers van Koophandels vast dat:
Change through trade is the only realistic way to keep channels open to the pro-business
moderates in Iran and for Europe to have any influence in one of the biggest nations in the
Middle East.166

En in hetzelfde artikel betoogde Helmut Lippelt van Bündnis 90/Die Grünen dat:
Critical dialogue is only ‘window dressing’ that effectively puts business ahead of human
rights.167

Het valt echter te betwijfelen of economische redenen de doorslaggevende factor
zijn geweest in het voeren van een kritische dialoog met Iran en het voortzetten
hiervan gedurende de jaren van de constructieve dialoog. De economische feiten
laten een ander beeld zien. Er is gedurende de jaren waarin de kritische dialoog
gevoerd werd juist sprake geweest van een afname in de Duits-Iraanse handel. De
Duitse export naar Iran was eind 1992, toen de kritische dialoog van start ging
nog geen vijf miljard dollar en de Duitse import uit Iran bedroeg ongeveer
achthonderd miljoen dollar. In 1996 bedroeg de Duitse export naar Iran iets meer
dan anderhalf miljard dollar en was de import uit Iran vrijwel gelijk gebleven ten
opzichte van die in 1992. Hetzelfde kan over de EU (EU12) worden gezegd.
Wanneer het over de export naar Iran gaat, is er sprake geweest van een afname
in de export.
165

Moshaver, 2003, Rakel, 2008, Küntzel, 2009.
John Schmid, ‘Germany Striving to Maintain Ties to Iran Despite Slaying Case’, New York Times,
28/11/1996.
167
Ibidem.
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Wat de import uit Iran betreft zien we een substantiële afname tussen 1992 en
1994 en vervolgens een toename tussen 1994 en 1996, waardoor in 1996 het
niveau van 1992 weer wordt ge-evenaard. De volgende tabellen weerspreken het
argument dat de kritische dialoog in dienst zou staan van de groei van de
handelsbetrekkingen tussen Duitsland en de EU met Iran. Een correlatie tussen de
kritische dialoog en groei in handel ontbreekt. Het tegenovergestelde is het
geval.168

168
De data met betrekking tot Duits-Iraanse handel in de periode 1991-1997 komen uit de rapporten
van Organisation for Economic Co-operation and Development (ed.): Foreign Trade by
Commodities,
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In geval van de constructieve dialoog is het beeld anders. In de jaren waarin de
constructieve dialoog tussen Iran en de EU (1998-2005) werd gevoerd, laten de
economische indicatoren wel een groei zien in de handelsbetrekkingen tussen EU
en Iran en in mindere mate tussen Duitsland en Iran. 169 Ook gedurende deze
jaren is het niet met zekerheid vast te stellen dat de constructieve dialoog louter
als window dressing diende voor het aanhalen van de economische betrekkingen.
In ieder geval niet voor Duitsland. Voor de EU is de ontwikkeling wel anders
omdat de EU-export naar Iran in deze jaren verdrievoudigde en de import uit Iran
verdubbelde. Het volgende staafdiagram laat dit goed zien. 170 Een oorzaak in
verband met de toename van de handel tussen Iran en de EU die losstaat van de
constructieve dialoog heeft met de EU-uitbreiding te maken.

vol. 1-7, OECD 1998. Hetzelfde geldt voor de betrekkingen tussen EU en Iran in dezelfde periode. Zie
‘Foreign Trade by Commodities’, Organization for Economic Co-operation and Development,
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34241_1906706_1_1_1_1,00.html (22/04/2011).
169
In de praktijk kwam de constructieve dialoog eigenlijk vanaf 2003 in de schaduw te staan van het
nucleaire programma van Iran. Hierdoor ging alle aandacht uit naar het nucleaire programma en veel
minder naar andere onderwerpen. Maar officieel zorgden het feit dat Iran vanaf 2005 weer zijn
uraniumverrijkingprogramma herstartte en de winst van Mahmoud Ahmadinejad in 2005 in de
presidentsverkiezingen voor het einde van de constructieve dialoog.
170
External and Intra-EU-trade – Statistical Yearbook, Data 1958-2009, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2010.
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Waar de economische betrekkingen tussen de EU en Iran een groei te zien is,
zowel in geval van EU export naar Iran als import uit Iran, wijkt het de patroon
van Duits-Iraanse economische betrekkingen hiervan af. Een bewijs hiervoor zijn
de volgende twee grafieken.171

171

De data die bij het maken van deze grafiek gebruikt zijn komen voor de periode 1991-1997 uit:
Organisation for Economic Co-operation and Development (ed.): Foreign Trade by Commodities,
vol. 1-7, OECD 1998. Voor de periode 1997-2002 uit: Direction of Trade Statistics: Yearbook 2005,
IMF, Washington D.C. En voor de periode 2002-2010 uit: Auswärtiges Amt,
http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Bilateral_node.html
(24/04/2011).
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In de periode 1998 2005 is er sprake van een groei van de Duitse export naar Iran.
De import daarentegen is niet gegroeid. Vanaf 2001 is zelfs sprake van daling in
de import uit Iran (hetzelfde geldt in deze periode ook voor de EU-import uit
Iran). Dit heeft met de wereldwijde economische crisis in 2001 te maken (als
gevolg van de internetzeepbel). De export naar Iran liet ook in 2001 een groei
zien. Dat is een gevolg van het feit dat de Iraanse economie niet geïntegreerd is in
de mondiale economie en daarom ook minder gevoelig voor mondiale
economische crisissen.
De groei van de handel tussen de EU en Iran is gedurende de jaren van de
constructieve dialoog hoger geweest dan de handel tussen de Bondsrepubliek en
Iran.172

172
De data die bij het maken van deze grafiek gebruikt zijn komen voor de periode 1992-1997 uit de:
External and Intra-EU-trade – Statistical Yearbook, Data 1958-2010, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2011. In de data van de Europese Unie is de correctie in verband met
de Euro al voor de periode 1991-2002 ingebracht.
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Wat de handelsbalans betreft valt op dat deze in geval van Duitse-Iraanse
betrekkingen altijd in het voordeel van Duitsland is geweest. In het geval van de
betrekkingen tussen de EU en Iran is deze balans gedurende de jaren van de
constructieve dialoog vanaf eind 2000 tot en met 2005 in het voordeel van de EU
geweest, maar in andere perioden vaker in het voordeel van Iran. De reden
hiervan is dat Iran naar andere EU-landen wel olie en petrochemische producten
exporteert maar veel minder naar Duitsland. De Iraanse export naar Duitsland
wordt vooral gevormd door luxe producten zoals tapijten en andere
handwerkproducten, leer, kaviaar, gedroogd fruit en noten. Naar landen als
Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk exporteert Iran naast deze producten
ook olie en petrochemische producten.
Als verdere kritiek op het argument van onderzoekers die stellen dat economische
belangen bepalend waren voor het voeren van een constructieve dialoog is het
nodig om belangrijke gebeurtenissen binnen de internationale betrekkingen in die
jaren kort te noemen. In de eerste plaats zorgde de Amerikaanse oorlog in
Afghanistan in 2001 en in Irak vanaf 2003 ervoor dat de olieprijs enorm steeg.
Hierdoor had de islamitische republiek meer financiële middelen tot zijn
beschikking en konden de economische betrekkingen met de EU geïntensifieerd
worden. Deze staat los van de constructieve dialoog. Ook de mondiale
economische groei na de recessie van 2001 zorgde ervoor dat de vraag naar olie
wereldwijd vanaf 2002 begon te stijgen. De Iraanse olie-export naar de EU steeg
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in overeenstemming met deze trend mee. Ook de EU-uitbreiding in 2004 naar 25
landen zorgen ervoor dat de grafiek tussen 2004 en 2007 een snellere stijging laat
zien dan de jaren voorheen. Ook deze gebeurtenis stond los van de constructieve
dialoog. Economische overwegingen mogen dus belangrijk zijn geweest in de
Duits-Iraanse en EU-Iraanse betrekkingen maar ze vormden geen
doorslaggevende reden voor het voeren van een constructieve dialoog.
Verder is gebleken dat voor Duitsland economische overwegingen zoals door
Matthias Küntzel beweerd wordt, eigenlijk niet de belangrijkste reden voor
intensivering van de betrekkingen zijn geweest. Daarnaast valt op dat de
economische betrekkingen tussen de EU en Iran vanaf 1998 gegroeid zijn
ondanks de sancties en de harde taal van de VS. De VS hebben echter wel succes
gehad in het blokkeren van veel meer economische overeenkomsten tussen de
Europese bedrijven en Iran in de oliesector.
De doelstellingen van de constructieve dialoog
In 1998 verzocht de Europese Raad de Commissie om tegen de achtergrond van
de overwinning van president Khatami de contacten met Iran aan te halen en
samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. De Iraanse reactie was positief.
Aanvankelijk werd afgesproken dat de constructieve dialoog een groot aantal,
maar vaag geformuleerde onderwerpen zou omvatten. Deze waren:





wereldvraagstukken (terrorisme, mensenrechten en nucleaire proliferatie)
regionale vraagstukken (Irak, de Perzische Golf, het vredesproces in het MiddenOosten)
samenwerkingsterreinen (drugs, vluchtelingen, energie, handel en
investeringen).173

Iran en de EU hadden afgesproken om, om de zes maanden bijeen te komen om
over deze onderwerpen van gedachten te wisselen. Het werd echter snel duidelijk
dat deze opzet te beperkt was. In december 1998 werd daarom afgesproken dat de
bijeenkomsten zouden worden aangevuld met technische werkgroepen, die
moesten dienen ter voorbereiding van het omzetten van dit losse
samenwerkingsverband in een meer structureel kader. Vanaf 1999 werd er een
begin gemaakt met het vormen van deze werkgroepen:
1.

De werkgroep drugsdeskundigen begon aan zijn eerste bijeenkomst in december
1999.

173

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/middle_ea
st/r16004_en.htm (30/05/2011).

211

2.
3.

4.

De werkgroep handel en investeringen vergaderde voor de eerste keer in
november 2000 in Teheran.
De werkgroep ‘vluchtelingen’ werd voor het eerst in april 2000 gehouden. Het
betrof de Afghaanse en Iraakse vluchtelingen. Ook werd er met de
vertegenwoordigers van de VN (UNHCR) afgesproken om in samenwerking met
niet gouvernementele organisaties projecten ten behoeve van de verbetering van
de levenssituatie van deze vluchtelingen te starten en
De werkgroep energie waarvan de eerste bijeenkomst in 1999 in Teheran
plaatsvond en de tweede in 2001 in Brussel.

Vrijwel alle onderzoekers zijn het erover eens dat de politiek van de EU en vooral
die van Duitsland om Khatami in zijn hervormingsplannen via de constructieve
dialoog te steunen en zo de EU-Iran betrekkingen te intensiveren, uiteindelijk
gefaald heeft. Zij demonstreren dit door een analyse van de gebeurtenissen en
resultaten in de periode 1998-2003. 174 Ze tonen aan dat de technische
werkgroepen niet echt van de grond kwamen en meestal na twee of drie
bijeenkomsten ophielden te bestaan. Als oorzaak van het falen noemen ze: de
Amerikaanse sancties op economisch terrein; het ontbreken aan vertrouwen
tussen Iran en de EU; het verzet van de conservatieven in Iran tegen het
intensiveren van relaties met de EU en als belangrijkste oorzaak het op de
internationale agenda plaatsen van het Iraanse nucleaire programma vanaf 2002.
Samenvattend wordt er gesuggereerd dat:
As a result, the EU-Iran relationship has been and remains functional, based on economic
and short-term diplomatic interests – although from the European side there is also a
concern to avoid ostracizing Iran and giving succour to the hardliners.175

Deze conclusie roept echter veel vragen op. De feiten mogen kloppen; de
Amerikaanse sancties tegen Europese bedrijven die in Iran zouden willen
investeren zorgen ervoor dat deze wel twee keer nadenken voordat ze naar Iran
gaan (en vaak gaan ze dan ook niet). En de EU wil liever een hervormingsgezinde
kandidaat steunen die in democratie en pluralisme gelooft. Deze wens is in
overeenstemming met de democratische normen die ook in Europa gelden, maar
ook met materiële belangen van de EU. 176 Het is echter niet zo dat de EU
tevreden is met functionele betrekkingen en korte termijn belangen. De
174

Moshaver, 2003, Rakel, 2008, Bertram, 2008, Perthes, 2008.
Moshaver, 2003, 297.
De Commissie stelde in 2000 vast dat: ‘op voorwaarde dat het hervormingsproces doorgaat, het in
het wederzijds belang van de EU en Iran is nauwere banden aan te knopen op politiek en economisch
gebied maar ook op terreinen zoals milieu, drugs en migratie’, in: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, ‘Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad.
Betrekkingen van de EU met de Islamitische Republiek Iran’, Brussel, 7.2.2001, COM (2001) 71
definitief.
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Commissie maakte in 2001, een jaar na de Majles verkiezingen in Iran, nog eens
duidelijk wat de lange termijn strategie van de EU was:
1-Aanmoediging van politieke en economische hervormingen via
frequentere officiële en niet-officiële bilaterale contacten
ontwikkeling van uitwisseling/samenwerking op gebieden die voor beide
partijen belangwekkend of problematisch zijn (zoals drugs, de rechtstaat,
vluchtelingen)
bereidheid om een dialoog over de mensenrechten aan te gaan
versterking van de GBVB-dialoog door de verdieping daarvan op terreinen
zoals regionale veiligheid, massavernietigingswapens)
zoeken naar passende middelen om de intermenselijke contacten te
ontwikkelen.
2-Bevordering van bilaterale economische betrekkingen via
- onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst
- voortzetting van de activiteiten van gezamenlijke werkgroepen van de
177
Commissie-Iran voor energie, handel en investeringen.

Deze gemeenschappelijke strategieën werden in 2001 geformuleerd en zijn een
herhaling van de gestelde doelen van de constructieve dialoog met Iran.178 Bij
punt twee wordt zelfs van een handels- en samenwerkingsovereenkomst (Trade
and Cooperation Agreement, afgekort als TCA) gesproken.
Dit alles roept een aantal vragen op. Ten eerste, als er bij beide actoren (de EU en
Iran) een wil is voor het intensiveren van de betrekkingen, waarom zijn die dan
uitsluitend functioneel van aard gebleven? Ten tweede, waarom heeft de
Commissie de doelstellingen herhaald en zelfs uitgebreid voor het tot stand
brengen van een handels- en samenwerkingsovereenkomst? Anders geformuleerd
wat was de aanleiding hiervoor? Gaven de ontwikkelingen in de betrekkingen
tussen de EU en Iran, maar ook de hervormingen van president Khatami
gedurende de jaren 1997-2001 een legitieme reden om de dialoog voort te zetten
en uit te breiden? Het zijn deze vragen die de genoemde onderzoekers zich niet
stellen met als gevolg dat hun analyses meer vragen oproepen dan dat zij
beantwoorden.
177

Ibidem.
Heel opvallend bij deze gemeenschappelijke Europese strategie ten aanzien van Iran is dat een
termijn niet expliciet duidelijk is gemaakt. Bij gemeenschappelijke strategieën worden altijd naast de
doelstellingen en de middelen die door de Unie en de lidstaten beschikbaar worden gesteld ook een
duur vastgesteld. Wat ook opvalt is dat in de mededeling van de Commissie niet gesproken wordt over
de rol van de Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB. Het was immers na 1997 en het verdrag van
Amsterdam, door de lidstaten afgesproken om de ‘zichtbaarheid en coherentie’ van het GBVB te
verbeteren. De Secretaris-generaal van de Raad in de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het
GBVB namens de Raad zou een rol krijgen bij elke politieke dialoog met derde landen. Javier Solana
zou pas later en in verband met het nucleaire programma van Iran namens de EU met de Iraniërs
onderhandelen.
178
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Het falen van de constructieve dialoog moet niet alleen gezocht worden in de
Amerikaanse sancties en de officiële politieke strijd tussen hervormers en
conservatieven in Iran, maar ook in de politieke structuren, in de niet-officiële
machtsstrijd in de islamitische republiek én in de paradoxale eigenschappen van
het rolconcep van een civiele mogendheid.
Het falen van de constructieve dialoog: het Iraanse politieke landschap
Duitsland noch de EU hebben een goed beeld gehad van de interne politieke
situatie van Iran. Een belangrijk onderwerp van de constructieve dialoog waren
de mensenrechten. Aan de hand van een analyse van de ontwikkelingen in de
situatie van de mensenrechten in de islamitische republiek Iran en de Europese
initiatieven om via een ‘civiele’ weg een mensenrechtenpolitiek ten aanzien van
Iran te voeren wordt in het vervolg duidelijk waarom deze gefaald heeft. De
oorzaken van het falen van deze politiek moeten worden gezocht in de Iraanse
politieke structuren én in de naïeve Europese Blauäugigkeit met betrekking tot de
hoop op hervormingen binnen het Iraanse theocratische systeem.
Terug naar 1997 en de winst van Mohammad Khatami bij de verkiezingen en zijn
beloftes voor meer democratie (mardomsalari), meer vrijheid (azadi), het primaat
van het recht (ghanoonmandi) en steun aan de civil society (jameye madani).179
Na de verkiezingswinst van Khatami dachten veel Iran-deskundigen en Europese
politici dat eindelijk een hervormingsperiode was aangebroken.
Verkiezingsuitslagen zeggen in Iran echter relatief weinig. Nog afgezien van het
feit dat de bevolking slechts uit díe kandidaten mag kiezen die de Raad van de
Hoeders heeft goedgekeurd, is het zo dat de uitvoerende macht effectief
tegengewerkt kan worden door andere machtige instituties. 180 Daarmee is niet
gezegd dat verkiezingen in Iran alleen een symbolische functie vervullen (zoals

179
Het is opvallend dat er nog geen goede vertaling is voor het woord civil society in het Perzisch. Het
woord ‘jameye madani’ staat dichterbij een ‘civic community’ en het woord ‘jameye shahrvandi’ komt
meer in de buurt van civil society. Toch wordt in de literatuur en onder Iraanse intellectuelen en
politici de voorkeur gegeven aan ‘jameye madani’. Ook is het zo dat jamaye madani meer in de buurt
komt van een wat in het Duits als een ‘bürgerliche Gemeinschaft’ wordt aangeduid, en ‘jameye
shahrvandi’ semantisch te vergelijken is met een ‘bürgerliche Gesellschaft’. Het is dus logisch, in
verband met het feit dat een Gesellschaft en dus ‘jameye shahrvandi’ een geschikter term is om de
moderne maatschappij ermee aan te duiden in Iran men van ‘jameye madani’ spreekt.
180
Dit beleid past in een theocratisch systeem waar in woorden van de historica Ladan Boroumand:
‘Iran’s theocracy has chosen to institutionalize elections because it conceives of them as enactments of
a primordial ritual through which the intangible truth manifests itself in the political realm. The
regime’s ideologues describe voting as a process through which the ‘thoughtful masses’, after having
evaluated what God has revealed to them, then act to acknowledge it confess its legitimacy and
commit themselves to it’, in: ‘Iran’s Resilient Civil Society: The Untold Story of the Fight for Human
Rights, Journal of Democracy, 2007, 18 (4), 67.
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de historica Laden Boroumand of de econoom Jahangir Amuzegar beweren),181
maar het is wel zo dat er naast de door het volk gekozen president andere
instanties zijn die het politieke, economische en culturele beleid in het land
bepalen. Bovendien moet de uitvoerende macht zich aan de grondwet houden,
terwijl andere instituties boven de wet staan en alleen aan de geestelijke leider
van het land verantwoording hoeven af te leggen. Omdat de rechterlijke macht
vanaf 1979 in handen is van zeer conservatieve krachten, is er geen sprake van
onafhankelijke rechtspraak in Iran.182 Het gevolg is dat de mate van geweld en
intimidatie die gebruikt wordt door de radicale krachten van het Iraanse regime
veel meer teweeg brengt dan de uitslagen van de verkiezingen.
Ongeveer een jaar na de overwinning van Khatami werden in Iran een aantal
critici van het regime kort na elkaar vermoord. De bekendste onder hen waren
Dariush Foroohar en zijn vrouw Parvaneh Eskandari die op 22 november 1998 in
hun huis in Teheran werden omgebracht. Forouhar was lid van de partij Jebheye
melli183 en was tijdens de tijdelijke postrevolutionaire regering in 1979 voor een
periode van negen maanden minister van Arbeid. Twee dagen later werd de
vertaler Majid Sharif vermoord. Hij stond bekend als vertaler van politieke
werken van westerse schrijvers en filosofen die een scheiding tussen kerk en staat
voorstonden.184 Een paar weken daarna, op 8 december 1998, werd schrijver en
mensenrechtenactivist Mohammadjafar Pouyande gewurgd in een buitenwijk van
Teheran aangetroffen. Een week later werd de dichter, vooraanstaand lid van de
Iraanse schrijvers associatie (Kanoone nevisandegan) en voormalig adviseur van
UNESCO in Iran, Mohammad Mokhtari, in de buurt van zijn huis in Teheran
vermoord.185
Ook vele andere minder bekende politieke activisten werden in deze periode
vermoord.186 Als reactie op de publieke woede, vooral onder studenten, startte het
regime een charmeoffensief. De geestelijke leider van Iran Ayatollah Khamenei
veroordeelde de moorden en zei tijdens een toespraak dat hij ervan zeker was dat
deze door de ‘zionistische vijanden van de islamitische republiek’ begaan waren.
181
Ladan Boroumand, 2007. Jahangir Amuzegar 1991, 2003. Beide schrijvers zijn actief in de
oppositie met als gevolg dat bepaalde argumenten die zij in hun wetenschappelijke artikelen maken
overdreven en vertekend zijn.
182
Shirin Ebadi lezing in Den Haag op 16/04/2004.
183
Wat vertaald kan worden als ‘nationaal front’. Forouhar was een seculiere nationalist en een
aanhanger van Mossadegh. Na de bezetting van de Amerikaanse ambassade door radicale islamisten
(studenten) dienden Bazargan samen met al zijn ministers hun ontslag in bij Ayatollah Khomeini die
het zonder aarzelen accepteerde. Zie ‘estefaye dolate movaghat mohandes bazargan’,
http://www.fararu.com (15/06/2011).
184
Azadeh Moaveni, Iran Awakaning, 2006, 135.
185
Over de achtergrond van Mokhtari, zie ‘bazkhaniye parvandeye ghatlhaye zanjirei’
http://www.bbc.co.uk/persian (15/06/2011), Verg. http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/98277e.htm (15/06/2011).
186
Voor een complete lijst, zie http://www.iran-bulletin.org/witness/infominlist.html (15/06/2011).
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Israël zat hierachter. Volgens hem vormden deze politieke dissidenten geen
wezenlijke gevaar voor het systeem (nezam) en het was daarom een complot
tegen de islamitische republiek.187 President Khatami beloofde een onderzoek in
te stellen naar de vijf bekendste gevallen.
De hervormingsgezinde krant Salam startte een eigen onderzoek naar de moorden
en kwam al snel tot de conclusie dat deze uitgevoerd waren door agenten van de
Ministerie van Informatie en Veiligheid. Opdrachtgevers waren prominente
functionarissen van het regime. Op bevel van de rechterlijke macht werd de krant
verboden.
Ook de onderzoeksgroep van president Khatami kwam tot dezelfde conclusie. In
het onderzoek werd Said Emami, de onderminister van de minister van Informatie
en Veiligheid als het brein achter de reeks van moorden genoemd. Hierop
ontsloeg Khatami zijn eigen minister van Informatie en Veiligheid en diens
onderminister Said Emami. Anderen die bij de moorden betrokken waren werden
gearresteerd. Onder druk van president Khatami gaf het Ministerie van Informatie
en Veiligheid een verklaring uit waarin werd toegegeven dat bepaalde agenten
van de Ministerie (avamele khodsar) achter de moorden zaten. 188 Voordat het
proces tegen hen begon, pleegde Saidemami (onder verdachte omstandigheden)
zelfmoord door in de gevangenis schoonmaakmiddelen in te nemen.189
Hierna werd er op de Iraanse televisie een serie showprocessen getoond waarin
ex-agenten van de veiligheidsdienst verklaarden dat ze de moordopdrachten van
de CIA en de Mossad hadden ontvangen.190 Er werd door de rechterlijke macht
besloten dat het proces tegen de agenten achter gesloten deuren zou plaatsvinden.
De advocaten van de familie van de slachtoffers mochten om
‘veiligheidsoverwegingen’ ook niet aan het proces deelnemen. De agenten
werden aanvankelijk schuldig bevonden en ter dood veroordeeld maar werden
later toch vrijgelaten.191
Ondertussen was het naar aanleiding van het sluiten van het dagblad Salam zeer
onrustig geworden op de universiteiten. De studenten waren ontevreden over de
sluiting van de krant, en de manier waarop door de staat met de serie moorden
werd omgegaan.
Schrijvers als Akbar Ganji (zelf ex-revolutionaire gardist en ex-ambtenaar van de
Iraanse veiligheidsdienst) en Emaddedin Baghi (voormalig lid van de
187
De toespraak van de leider is te lezen op zijn website. Zie http://farsi.khamenei.ir/speech-content
(16/06/2011).
188
Hamshahri, 16/10/1377.
189
Voor meer informatie hierover zie onder andere ‘moamaye bazkhaniye yek parvande’, Iran,
15/11/1380. ‘Gomanezanihaye jadid darbareye ghatlhaye zanjirei’ Hamshahri, 19/10/1380.
190
Hamshahri, 5/10/1378. Ook de conservatieve krant Keyhan verdedigde deze these.
191
‘Bazkhaniye ghatlahye zanjirei’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assasinations.shtml (16/06/2011).
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Revolutionaire Garde) hebben ook de moorden onderzocht en daarover boeken
gepubliceerd waarin ze concludeerden dat de opdrachtgever van de moorden
niemand minder was dan de minister van Informatie en Veiligheid die op zijn
beurt van een ‘nog machtigere persoon’ de opdracht had gekregen. 192 Deze
boeken werden in korte tijd bestsellers. De auteurs werden echter gearresteerd en
kregen gevangenisstraffen voor het ‘verstoren van de openbare orde’. 193 De
uitvoerende macht kon niets anders doen dan toekijken. Maar het is ook
aannemelijk dat de uitvoerende macht niets wilde doen. Juist omdat de president
in zijn campagne, maar ook later veel nadruk legde op vrijheid van meningsuiting
en het primaat van het recht, kon hij bijvoorbeeld op de televisie verschijnen en
het volk toespreken en zeggen dat het hem onmogelijk werd gemaakt zijn werk te
doen. Zoiets heeft Khatami nooit gedaan.
Tegen deze achtergrond begonnen eind 1999 massale vredige
studentenprotesten.194 De studenten protesteerden vooral tegen de sluiting van het
dagblad Salam. De reactie van het regime was genadeloos. De politie en
knokploegen (lebasshakhsiha) drukten de protesten met geweld de kop in. Op 9
juli 1999 bestormden ze de campus van de universiteit Teheran, doodden een
aantal studenten en arresteerden vele anderen. 195 De hoop van studenten op
hervormingen bleek vals te zijn geweest.196
Ook de VN stond zeer kritisch ten aanzien van het hervormingsproces in Iran na
1997. In een rapport uit 1998 rapporteerde de VN-Commissaris voor
mensenrechten (die zelf Iran niet mocht bezoeken) aan de Secretaris-generaal van
de VN dat, hoewel de uitvoerende macht op bepaalde terreinen hervormingen had
willen doorvoeren, deze door andere instanties onmogelijk zijn gemaakt. Ook op
andere terreinen waren na Khatami geen hervormingen zichtbaar:
It has come to the attention of the Special Representative that Iranian courts have on
occasion apparently sentenced persons to blinding. […] Even as retribution for a crime that
had involved an act of blinding, there can be no justification for such a punishment as so
clearly falls within the international definition of cruel, inhuman or degrading punishment.
[…] The Iranian tendency towards violence does not facilitate – nor does the frequent use
192

Akbar Ganji, Tarikkhaneye Ashbah, 1999 en Ganji, Alijenabe sorkhpoosh va alijenabane
khakestari, 1999. Emaddedin Baghi, Trajediye democracy dar Iran, 1999 en Baghi, Bahare rokne
chaharom, 2000.
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‘Bazkhaniye ghatlahye zanjirei’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assasinations.shtml (16/06/2011).
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Met name in de steden Teheran en Tabriz.
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Boroumand, 2007, 72.
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Het was na deze gebeurtenis dat het belangrijke pro-regime studentenorganisatie ‘Daftare Tahkime
vahdat’ (bureau voor eenheidsconsolidatie) zich tegen de islamitische republiek keerde en in de jaren
daarop altijd tot de boycot van alle verkiezingen heeft besloten. Voor een uitgebreide verhandeling
vandeze geburtenis zie: Ali Gheissari and Vali Nasr. Democracy in Iran. History and the Quest for
Liberty, 2006.
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of national security as a basis for derogating from basis rights of the individual – the
mutual respect that is inherent in a tolerant society. Somehow two sets of values must be
brought into a degree of balance reflecting the rights of the individual on the one hand, and
the rights of society and the state on the other. The prevailing level of violence in the
197
Islamic Republic of Iran confirms that this balance has yet to be achieved.

Ook anno 2000, drie jaar na het aan de macht komen van de hervormers in Iran
was er volgens de mensenrechtenrapporteur van de VN geen sprake van
hervormingen. Sterker nog, tegen de achtergrond van de reactie van het regime op
de studentenprocessen constateerde hij eerder een verslechtering van de
mensenrechtensituatie:
The period under review has been disastrous for the freedom of the press, a freedom that
developed in large part to facilitate the implementation of government accountability. This
freedom is an integral component of a civil society. The student demonstrations of July
1999 were a signal event in the life of the Islamic Republic of Iran. It should have been a
occasion to celebrate the exercise in freedom of expression. The judiciary moved quickly
against the student leaders, but apart from an unsatisfactory trial against certain police
officers has apparently done nothing to bring the extrajudicial vigilantes to justice. […] It
is now generally and publicly acknowledged that torture exists in the Islamic Republic of
Iran and that it is certainly not an isolated phenomenon. […] The rights of minorities, both
ethnic and religious, remain another area largely neglected by the government. […] The
murders and disappearances of intellectuals and dissident politicians seem no nearer to
being solved, which has given credibility to the widely held view that an open inquiry or
trial would lead to persons in high places.198

Het falen van de constructieve dialoog: Europese Blauäugigkeit
De Duitse regering en die van andere EU-landen geloofden echter ondanks alles
nog steeds in hervormingen.199 Bondskanselier Gerhard Schröder was de eerste
Europese staatsman die Khatami na zijn verkiezingswinst uitnodigde om een
officieel staatsbezoek aan Duitsland te brengen. De reden voor deze uitnodiging
197

Maurice Copithorne, ‘UN Report on the Situation of Human Rights in Iran, 1998’, United Nations,
23/09/1998. http://www.iranrights.org/english/document-74.php (19/06/2011). De VN rapporteur
meldt verder in het rapport dat ook in geval van vrouwenrechten en rechten van minderheden (zoals
de Bahai’s, joden, maar ook homoseksuelen en atheïsten) geen enkele vorm van vooruitgang te zien
is. Zie hetzelfde rapport.
198
Maurice Copithorne, ‘Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran 2000’, United
Nations, 8/09/2000, http://www.onecountry.org/e123/0063698e_copithorne_report.htm (19/06/2011).
199
Ik noem hier expliciet de ‘Duitse regering’ en niet Duitsland. In de Bundestag werd vóór de komst
van de Rood-Groene coalitie wel kritiek geleverd op de relatief geringe kritische houding van de
regering en de op dat moment nog ongegronde hoop op hervormingen in Iran. Zie onder andere:
Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8250, 17/07/1997, en Deutscher Bundestag, Drucksache
13/10588, 05/05/1998.
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moet gezocht worden in het streven van de Rood-Groene coalitie om, zoals
Matthias Küntzel opmerkt:
Das Reformlager um Präsident Chatami gegen die Fraktion der Hardliner um
Revolutionsführer zu stärken.200

Tegen deze achtergrond reisde Joschka Fischer in maart 2000 met een grote
delegatie naar Iran. Het was voor het eerst sinds 1991 dat een Duitse minister van
Buitenlandse Zaken Iran bezocht. Dit gebaar was een reactie op de Majlesverkiezingen van februari 2000 waarin de Iraanse kiezers massaal op kandidaten
hadden gestemd die de hervormingen van president Khatami steunden. De
Heinrich Böll Stiftung, verwant aan die Grünen, organiseerde op 7 april 2000 met
financiële steun van het Auswärtiges Amt de driedaagse conferentie ‘Iran nach
den Parlamentswahlen. Die Reformdynamik in der Islamischen Republik’.
De paradoxale gevolgen van deze Berlijnse conferentie zijn belangrijker geweest
dan zijn eigenlijke doelstellingen. De organisatoren beoogden ‘mit der
Zusammenführung der Reformkräfte aus zwei verschiedenen Lagern die zentrale
Voraussetzung für eine erfolgreiche und gewaltfreie Fortsetzung des
Reformprozesses zu schaffen’. 201 De belangrijkste onderwerpen die besproken
zouden worden waren mensenrechten en democratische vrijheden.

200
Küntzel, 2009, 207. En dit terwijl de schendingen van mensenrechten ook gedurende de
regeerperiode van president Khatami doorgingen. Een voorbeeld in dit verband is de situatie van de
religieuze minderheidsgroep de Bahai’s. De Bahai moslims worden door de staat gediscrimineerd en
in het geval dat ze voor hun geloof opkomen, staat hier de doodstraf op. Zo komen ze niet voor
overheidsbanen in aanmrking en zij worden ook niet tot de universiteiten toegelaten. In 1999 vroeg
Carsten Hübner van de fractie van de PDS de Duitse regering of de Rood-Groene coalitie de situatie
van deze minderheidsgroep (300.000 leden) tijdens het bezoek van de president Khatami aan
Duitsland aan hem zal voorleggen. Aanleiding hiervan was het feit dat een Bahai in juli 1999 in het
openbaar was opgehangen. Het antwoord van de regering is op zijn minst opvallend te noemen. De
regering reageert dat ze op de hoogte is van de situatie van deze groep, maar wijst er tegelijkertijd op
dat de meerderheid van het Iraanse volk achter Khatami staat, en dat de hervormingen uiteindelijk
zullen plaatsvinden; het is een kwestie van geduld: ‘Die Bundesregierung verweist in diesem
Zusammenhang auf die überwältigende Mehrheit, mit der der iranische Staatspräsident Zayed
Mohammed Khatami auf der Grundlage eines Reformprogramms am 23. Mai 1997 in sein Amt
gewählt wurde. Die diesjährigen, zum ersten Mal abgehaltenen iranischen Kommunalwahlen haben
gezeigt, dass die Zustimmung der iranischen Bevölkerung zum Reformkurs des Staatspräsidenten
ungebrochen ist. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass sich dieser Reformkurs des
Staatspräsidenten ungebrochen ist. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass dieser Reformkurs
letztlich durchsetzen wird. Auch die jüngsten Ereignisse im Iran seit dem 8. Juli 1999 ändern nichts an
dieser Einschätzung’, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/1367. Deutscher Bundestag, Drucksache
14/1473. Het antwoord van de regering is opvallend, omdat het niet inhoudelijk ingaat op de vraag en
zo een concreet antwoord vermijdt. Belangrijker echter is het feit dat een dergelijk antwoord niet in
overeenstemming is met de normatieve doelstellingen van het Zivilmacht-concept. Het spreekt voor
zich dat je hiermee geen goed signaal afgeeft aan een regime dat een deel van zijn bevolking
systematisch discrimineert en zich zodoende niet houdt aan de rechten van de mens. Een paar
maanden later in augustus 1999 veroordeelde de EU (onder Duits voorzitterschap) via een resolutie
wel het schenden van de rechten van religieuze minderheden in Iran. Dit gebeurde echter in navolging
van de ‘Iran Resolution 55’ van de mensenrechtencommissie van de VN. Voor het interne Duitse
debat hierover, zie: Deutscher Bundestag, Drucksache, 14/1494.
201
Presseerklärung der Heinrich Böll Stiftung, 6/04/2000. Zie ook Küntzel, 208 e.v.
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De Heinrich Böll-Stichting nodigde zeventien hervormingsgezinde schrijvers,
journalisten, parlementariërs, leiders van studentenverenigingen uit Iran zelf en
een aantal Iraanse politieke dissidenten buiten Iran uit die het
hervormingsprogramma van Khatami steunden (de gematigde oppositie)202. Het
doel was een podium te bieden voor een dialoog tussen deze Zivilgesellschaft en
zo een brug te slaan tussen gematigde hervormingskrachten in Iran en buiten Iran.
Om spanningen te vermijden werden die oppositiegroeperingen die voor het
afschaffen van de islamitische republiek waren niet uitgenodigd. De conferentie
begon op 7 april in het ‘Haus Der Kulturen Der Welt’.
Alles liep al vanaf het begin mis. In de eerste plaats werd de organisatie verstoord
door Iraniërs die niet waren uitgenodigd. Deze stormden het gebouw binnen,
riepen ‘dood aan de islamitische republiek’ en liepen bijna naakt op het
podium. 203 In de tweede plaats bleken de organisatoren van de conferentie de
kloof tussen hervormers in Iran en hervormers buiten Iran onderschat te hebben.
Het debat tussen deze twee groepen leek meer op een oorlog dan op een dialoog.
De sfeer was zeer gespannen en de twee groepen vermeden elkaar buiten de
programmatijd. 204 Bekende Iraanse politieke dissidenten die in Duitsland
verbleven hadden de Heinrich Böll-stichting hiervoor gewaarschuwd. Hun
stelling was dat het organiseren van een dergelijk programma, in de eerste plaats
geen productieve bijdrage zou leveren aan de hervormingen en dat het in de
tweede plaats negatieve gevolgen zou hebben voor de deelnemers uit Iran, na hun
terugkomst in Iran.205
De staatstelevisie van Iran (altijd in handen van conservatieven) liet bewerkte
beelden van de conferentie zien, sprak er schande van en beschuldigde de
deelnemers van landverraad en antistatelijke activiteiten (harekat alajhe nezam).
Alle deelnemers werden bij terugkomst op de luchthaven gearresteerd. Sommigen
(zoals de meest bekende en gerespecteerde Iraanse schrijver Mahmoud
Dowlatabadi) werden na een paar verhoren vrijgelaten, anderen zoals de
journalist Akbar Ganji, en studentenleider Ali Afshari, de advocate Mehrangiz
202

Onder deze brede groep vallen wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, maar ook politieke
bewegingen zoals de ‘Nehzate azadi’ (de vrijheidsbeweging). De radicale oppositiegroepen die de
islamitische republiek willen afschaffen zoals de Iraanse communistische partij, de monarchisten, en
de MKO werden niet uitgenodigd.
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intellectuelen buiten Iran, zie de uitgebreide uiteenzetting van de socioloog Said Amir Arjomand,
‘The Reform Movement and the Debate on Modernity and Tradition in Contemporary Iran,
International Journal of Middle East Studies, 2002, 34 (4), 719-731. Vergelijk ook: Dariush Ashuri,
‘Goftemanhaye roshanfekri: gharbzadegi, rooshanfekriye dini’, Rahe no, 1998, 1 (9), 20-22.
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Faradj Sarekuhi, ‘Open Letter an die Heinrich Böll Stiftung & Medien’, Süddeutsche Zeitung,
4/04/2000. Jamile Kadivar, ‘Yek titr va chand neshane, bazkhaniye conferance Berlin’,
http://www.maktoub.net/archives/2007/04/26/829.php (13/06/2011).
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Kar, de feministische schrijfster Shahla Lahiji, kregen uiteindelijk
gevangenisstraffen. (Aanvankelijk waren ze beschuldigd van het beledigen van de
geestelijke leider van de republiek en antigodsdienstige activiteiten (moharebe)
waar de doodstraf op staat). Ook de vijfenzeventigjarige Ezatollah Sahabi, ooit
minister in de islamitische republiek, kreeg vier jaar gevangenisstraf.
Joschka Fischer uitte zijn ‘diepste zorgen’ over het lot van de deelnemers aan de
conferentie bij de Iraanse ambassadeur in Duitsland, maar deed verder niets.206
De conferentie van Berlijn had twee belangrijke, perverse gevolgen. Wat de
Duitse organisatoren als een informatieve conferentie zagen over de politieke
ontwikkelingen in Iran, werd door de Iraanse conservatieven als een ‘zionistisch
complot’ tegen het islamitische regime ervaren.207
Op korte termijn werden veel hervormers gearresteerd, twintig
hervormingsgezinde kranten werden verboden, en op de televisie werden er
interviews gehouden met sommige deelnemers van de conferentie waarin zij
openlijk toegaven dat het uiteindelijke doel van de conferentie was om te
brainstormen over de te plannen activiteiten tegen het regime.208 Na zijn vrijlating
en vlucht naar de VS, vertelde een van hen dat hij onder bedreiging en marteling
deze bekentenissen had afgelegd.209
Wat het lange termijneffect betreft, wordt er sindsdien door de conservatieve
groepen in nauwe samenwerking met de staatsradio en tv jaarlijks de conferentie
van Berlijn als een ‘zwarte dag in de geschiedenis van de islamitische republiek’
herdacht en zijn er reeds verschillende boeken over gepubliceerd.210
Wat de Heinrich Böll-Stiftung deed, een initiatief dat door het AA werd gesteund,
is goed te verklaren aan de hand van het rolconcept Zivilmacht. Duitsland bood
een podium aan Iraanse niet-statelijke actoren om over niet materiële
onderwerpen zoals democratie, mensenrechten en andere idealen van gedachten
te wisselen. Het doel was de hervormingsgezinde civil society uit Iran en buiten
206
‘Germany’s ‘Concern’ at Iran Verdicts’, http://www.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1116536.stm
(13/06/2011).
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en via deze weg -activiteiten tegen het regime in Iran wilden steunen. http://www.iran-pressservice.com/articles_2000/dec_2000/ganji_named_fallahian_11200.htm (13/06/2011).
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Recentelijk nog verscheen een boek waarin door de schrijver een link wordt gelegd tussen de
hervormers en de lessen die zij gedurende de conferentie van Berlijn hebben geleerd van ‘Duitse
Zionisten’ en van de protesten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in 2009 in Iran, zie
Hamidreza Esmaili, Shooreshe Ashrafiyat bar Jomhuriyat, 2011. Ook de geestelijke leider van Iran
veroordeelde de conferentie en waarschuwde indirect Khatami en andere hervormers door te zeggen
dat iedereen die de islam, de imam (verwijzend naar Ayatollah Khomeini en het concept van Velayate
Faghih) en de revolutie in twijfel trekt, op welke podium dan ook, zich begeeft in het Amerikaanse
kamp en dus in een vijandig kamp. Zie ‘Conference Berlin: namadi az aghabeye fekriye jariyane
fetne’, http://www.farsnews.com (07/04/2011).
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Iran een veilig discussieplatform te geven en deze ook dichter bij elkaar te
brengen. Voor de ontwikkeling van een land richting democratie, zo is de
officiële 211 Duitse overtuiging, is het steunen van civil society van essentieel
belang.212 Wat volgens sommige wetenschappers op Europees niveau en binnen
EU-verband vaak bij woorden blijft werd in Duitsland in een programma
omgezet, hoe gevoelig, politiek gezien, dit initiatief ook was. 213 Verschillende
theoretische opvattingen over de noodzakelijke correlatie tussen de aanwezigheid
en levendigheid van civil society en democratische ontwikkeling terzijde, 214 is
211
Met officieel wordt hier bedoeld, hoe Duitse politieke partijen over dit onderwerp denken. Deze
gedachte is te lezen in partijprogramma’s, het beleid van de AA, en het mensenrechteninstituut van de
AA.
212
Deutsches Institut für Menschenrechte vat dit idée als volgt samen: ‘Die Entwicklung einer
Demokratie und einer pluralistischen Gesellschaft ist auf die Existenz einer vielfältigen
Zivilgesellschaft angewiesen, in der Menschen sich zur Verfolgung eigener Ziele frei zu
Interessengruppen, Vereinen und Parteien zusammenschließen und diese Ziele in eine öffentliche
Debatte einbringen können’. ‘Menschenrechte dringend gesucht, Neue Strategien für die
Menschenrechtspolitik gegenüber dem Nahen Osten und Nordafrika’. Deutsches Institut für
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In de literatuur over de invloed van civil society op democratische groei wordt overwegend van een
positieve invloed gesproken. De voorstanders grijpen vaak terug naar het grote werk van Alexis de
Tocqueville en diens uiteenzetting over democratie in Amerika waarin de bekende socioloog aan de
hand van scherpe observaties de voordelen van een van de staat onafhankelijke burgermaatschappij
blootlegt. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 2003 [1835, 1840].
Belangrijke academische werken die in overeenstemming met het gedachtegoed van Tocqueville zijn
geschreven zijn onder andere, twee belangrijke werken van de Amerikaanse politicoloog Robert
Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy uit 1993 en Bowling Alone:
America's Declining Social Capital uit 2000 (oorspronkelijk verschenen als een artikel in 1995). In
beide werken betoogt Putnam dat sociaal kapitaal, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor het
functioneren van een democratie, zich alleen in een levendige civil society (het institutionele domein
van vrijwillige associaties) kan ontwikkelen. In het Tocquevilliaanse gedachtegoed staat civil society
tegenover political society (het staatsapparaat). Het is deze onafhankelijkheid van de staat die ervoor
kan zorgen dat civil society een controlerende functie op het functioneren van de staat kan hebben.
Het zijn deze indicatoren, onafhankelijkheid van de staat, en de vrijheid van vereniging en associatie,
die volgens Tocqueville en Putnam vitaal zijn voor een goed functionerende democratie. Verder is
onderzoek naar civil society nieuw leven ingeblazen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
Oorzaak van deze civil society renaissance moet gezocht worden in de revoluties in een paar OostEuropese landen als Polen en Tsjecho-Slowakije waarin oppositiebewegingen, officieel verboden
vakbonden, een tegenwicht boden tegen de dictatuur van de communistische partijen en uiteindelijk
voor de omwenteling van de heersende communistische systeem zorgden. Zie hierover de
omvangrijke bijdragen van de Britse politieke theoreticus John Keane, Democracy and Civil Society:
On the Predicaments of European Socialism, the Prospects for Democracy, and the Problem of
Controlling Social and Political Power,1988, Civil Society and the State: New European
Perspectives, 1988 en, Civil Society: Old Images, New Visions, 1998. Het is interessant om hier te
vermelden dat na de omstreden presidentsverkiezingen in Iran in 2009 en daaropvolgende processen
tegen degenen die de verkiezingsuitslag in twijfel hadden getrokken, John Keane door de openbare
aanklager van de revolutionaire rechtbank van Iran, samen met Richard Rorty (die al in 2007
overleden was!) en Jürgen Habermas en George Soros als de ideologische leiders van een
voorgenomen ‘fluwelen revolutie’ en ‘groene coup’ in Iran werden genoemd! (zie in dit verband:
Dariush mohammadpour, ‘John keane, Sarcheshmehaye gharibe democracy’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090812_dm_john_keane.shtml (3/07/2011
Aan de linkerzijde van het politieke spectrum heeft Antonio Gramsci een belangrijke invloed gehad
op de theorievorming over civil society. Linkse theoretici twijfelen over de Tocqueville’s these dat
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het hier van belang, het paradoxale verloop van dit Duitse initiatief te noemen.
Door alleen de hervormingsgezinde politieke activisten uit Iran uit te nodigen (de
‘goeden’) en geen enkele conservatieve (de ‘slechten’) sloten de organisatoren
hun ogen voor het werkelijke politieke krachtenveld in Iran. Door alleen de
hervormers als gesprekspartner uit te nodigen werd in Iran bij de machtige
conservatieve politieke elite getwijfeld over de ware doelstellingen van de
Duitsers. Paradoxaal genoeg zorgde de steun aan hervormers ervoor dat ze na hun
terugkomst in Iran werden gearresteerd en er werden in snel tempo veel
hervormingsgezinde kranten verboden.
Opvallender was de milde Duitse reactie op dit alles. Matthias Küntzel stelt,
zonder onderbouwing, dat Joschka Fischer als ex-links-radicale politiek activist
altijd al een voorstander van de islamitische republiek is geweest, omdat deze
anti-imperialistisch zou zijn. Fischer zou niet de politieke leiders van Iran willen
irriteren en de Duits-Iraanse betrekkingen op het spel willen zetten.215 Kortom,
het klassieke ‘the enemy of my enemy is my friend’ argument. Echter, Fischer
was in 2000 niet meer de jonge radicale activist uit 1973. De stelling van Küntzel
overtuigt niet. Fischer werd simpelweg geconfronteerd met een duivels dilemma;
als Duitsland zich actiever met de kwestie zou bemoeien zou dat de conservatieve
rechterlijke macht in Iran des te meer reden geven de gearresteerde hervormers
als lakeien van Duitsland te bestempelen. Als Duitsland niets zou doen, zou dat
ingaan tegen de normatieve doelstellingen van het rolconcept Zivilmacht. Aan de
andere kant kan wel de vraag worden gesteld of Duitsland in dit licht een goed
signaal heeft afgegeven door in juli 2000 tijdens het staatbezoek van president
Khatami aan Duitsland deze kwestie niet aan te kaarten en vervolgens in 2001
Bondsdagvoorzitter Wolfgang Thierse met een grote economische delegatie voor
een officieel bezoek naar Iran te sturen.216
De voornaamste reden voor de Duitse terughoudendheid in een harde
veroordeling van de wijze waarop de conferentiebezoekers door de rechterlijke
macht van Iran behandeld zijn, heeft te maken met het feit dat Duitsers sterk in
civil society tegenover de political society staat en dat deze bovendien van vitaal belang is voor een
goed functionerende democratie. Volgens Gramsci is civil society een onderdeel van de staat en is
deze in dienst van de dominante klasse. Staat en civil society zijn in zijn visie onderdeel van hetzelfde
‘historische blok’ en in dienst van het dominante systeem. Bovendien is hij van mening dat civil
society groeperingen niet per definitie democratisch maar heel elitair kunnen zijn. Antonio Gramsci,
Selection from the Prisoners Notebooks, 1980, 207-213. Ook: Antonio Gramsci, Prison Notebooks,
Vol. II, Notebook 6, 108, en notebook 8, 345. Vergelijk ook: Louis Althusser , ‘Ideology and
Ideological State Approach’, in: Lenin and Philosophy and other Essays, 1971, 70 e.v. Norberto
Bobbio, ‘Gramsci and the Concept of Civil Society’, in John Keane, 1998, 73-101. Voor een goed
overzichtswerk over civil society in Iran, zie: Hooshang Amirahmadi, ‘Emerging Civil Society in Iran,
SIAS Review, 1996, 16 (2), 87-107.
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het hervormingsprogramma van Khatami geloofden. Door zich zo weinig
mogelijk te mengen in deze kwestie wilde Duitsland de conservatieven in Iran
geen reden geven de kwestie verder te politiseren.217
Drie conclusies kunnen uit het verloop van de Berlijnse Iran-conferentie
getrokken worden.
De eerste is dat het Duitse beleid van het steunen van hervormers niet is gelukt.
Sterker nog, het heeft contraproductief gewerkt. Het is wel in theorie in
overeenstemming geweest met de Zivilmacht-identiteit van Duitsland maar in
praktijk is het beleid niet efficiënt uitgevoerd. Immers, ook al zou de strategie van
de Duitsers de bekende strategie van ‘verandering door toenadering’ zijn, dan zou
dat de toenadering tot de conservatieven moeten zijn, en niet uitsluitend tot de
hervormingsgezinden. Het zijn immers de conservatieven in Iran die het laatste
woord hebben. Kennis bij de Duitsers over de politieke structuren van Iran
ontbrak in belangrijke mate.
De tweede conclusie heeft betrekking op de twijfelachtige gedachte van Duitsland
en de EU (maar ook van veel Iraanse Iran-experts) over de hervormers en de
stelling dat hervormers en hervormingsgezinde intellectuelen in Iran het
theocratische systeem van de islamitische republiek zouden kunnen veranderen in
een (liberale) democratie. 218 Waar was deze gedachte op gebaseerd? De suggestie
was dat in de confrontatie tussen ‘traditie en moderniteit’, hervormers, de
meerderheid van intellectuelen, vrijwillige associaties, en niet-gouvernementele
organisaties, de opkomst van een middenklasse, de jonge bevolking van Iran, die
alle voor hervormingen zouden staan, het theocratische karakter van het regime
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zouden veranderen.219 De dichotomie tussen hervormers en conservatieven werd
dus met een tweede dichotomiesering versterkt. Namelijk moderniteit en traditie.
De hervormers zouden modern zijn en de conservatieven traditioneel. De
hervormers zouden voor democratie zijn, de conservatieven tegen. Het is de vraag
in hoeverre deze constructies die ook in het Duitse en Europese discours zichtbaar
zijn geweest kloppen. Algemener gesteld, het is de vraag of ‘democratie’ in de
Europese traditie mogelijk is in een islamitisch land als Iran en of geestelijke
hervormers zoals president Khatami en zijn aanhangers deze überhaupt zouden
willen implementeren in Iran.
Er bestaat wel degelijk spanning tussen islam en democratie. De filosoof Daryush
Shayegan stelt in dit verband:
Before there could be democracy there had first to be a secularization of minds and
institutions; the individual as such had to be an autonomous subject by right, and not an
anonymous soul dissolved in the gelatinous mass of the Umma;220 the law had to have a
contractual basis; and finally, the imperious legitimacy of national sovereignty had to take
precedence over the coercive repression of dictators or the no less stifling tyranny of the
religious authorities. Democracy is the child of Enlightenment. And the Enlightenment is
the apotheosis of the age of criticism: that is to say, coldly objective criticism of dogmatic
221
truths.

Binnen de Sharia, de belangrijkste component van het Iraanse strafrecht, staat het
leveren van kritiek op religieuze dogmatische waarheden voor ketterij
(moharebe). En een ketter, ook al is hij een academicus, wordt veroordeeld tot de
doodstraf en krijgt in het beste geval een levenslange gevangenisstraf.
De EU en Duitsland voorop hadden teveel hoop gevestigd op de rol van
hervormers bij democratische hervormingen. De Iraanse hervormers hebben
uiteindelijk maar een beperkte manoeuvreerruimte binnen de Iraanse grondwet.
Bovendien is hun politieke cultuur, hoe hervormingsgezind ook, islamitisch; een
politieke cultuur waarbinnen weinig ruimte is voor het in twijfel trekken van
dogma’s. Daarom heb ik deze Europese en Duitse hoop op hervormingen in Iran
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een valse hoop genoemd voortkomend uit Blauäugigkeit. De tweede conclusie is
dat Duitsers weinig kennis hadden van de Iraanse politieke cultuur.222
De derde conclusie heeft betrekking op de relatief visieloze Duitse reactie op de
gebeurtenissen na de conferentie. Op grond van het feit dat de meeste van de uit
Iran afkomstige deelnemers aan het programma van de Heinrich Böll Stiftung bij
terugkomst in Iran werden gearresteerd en vervolgens ongekend lange
gevangenissenstraffen kregen, was een actiever proces tegen de behandeling van
deze groep van Duitsland dat zichzelf als een civiele mogendheid beschouwt te
verwachtten.
De ‘Rood-Groene coalitie’ kan twee redenen hebben gehad voor de zeer
terughoudende reactie op de veroordeling van de deelnemers aan de Berlijnse
conferentie. De Duitse reactie kan namelijk in overeenstemming zijn met de
gedachte dat hoe minder de kwestie gepolitiseerd werd, hoe gunstiger het was
voor de gearresteerden. De veroordeelden zouden er zo niet van beschuldigd
worden lakeien van Duitsland te zijn. Dit argument, ook al zou het een rol hebben
gespeeld, zou uiteindelijk niet hebben gewerkt omdat de veroordeelden
uiteindelijk toch door de rechter zijn beschuldigd, onder meer van het feit dat zij
‘een instrument waren van de zionisten die het in Duitsland politiek voor het
zeggen hebben.’223
Een tweede overweging om terughoudend te reageren heeft met het karakter van
de Duitse buitenlandse politiek te maken. Deze wordt vanuit verschillende
systemen beïnvloed. Zo kent een economisch systeem (geld verdienen versus
geen geld verdienen), een rechtssysteem (rechtvaardigheid versus
onrechtvaardigheid) en een politiek systeem (machtspolitiek versus geen
machtspolitiek) ieder een eigen logica. Kenmerkend voor Duitsland is het
zelfbeeld van een handelsmacht en een Zivilmacht. Hierdoor wordt de Duitse
politiek door beide systemen, die van de economie en die van recht beïnvloed.
Het bepalen van consequente buitenlandse politiek en het ontwikkelen van een
heldere visie wordt hierdoor bemoeilijkt. 224 Het gevolg is volgens sommige
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wetenschappers een kleurloos en ‘waardevrij politiek discours.’225 De reden is dat
politici over het algemeen ‘niets doen’ als de uitkomst van een plan onzeker is of
niet geliefd bij het electoraat en dus risicovermijdend gedrag vertonen. 226 Het
rolconcept Zivilmacht verliest hierdoor zijn waarde binnen de Duitse buitenlandse
politiek.227
Belangrijk is ook dat de EU net als Duitsland alleen de hervormers als een
legitieme gesprekspartner zag. Opvallend is echter dat toen de paradoxale
gevolgen van het verlenen van steun aan de hervormers door Duitsland zichtbaar
werden (al in 2000 met de massale golf van arrestaties van hervormers), dit beleid
op Europees niveau niet werd herzien. Er werd juist sterker de nadruk gelegd op
het belang van hervormingen in Iran. In de richtlijnen voor het EU-beleid ten
aanzien van Iran van februari 2001 stond onder meer, en zonder enige
onderbouwing:
President Khatami is erin geslaagd de meerderheid van de Iraanse kiezers de mogelijkheid
te bieden uiting te geven aan hun verlangen naar verandering via het democratische proces.
Hierbij zullen de hervormingsgezinden kunnen rekenen op een zekere stilzwijgende steun
van de meer pragmatische hardliners, met inbegrip van de hoogste leider, die hebben
ingezien waar hun belangen op langere termijn liggen.228

Wat de Commissie onder ‘erin geslaagd is de kiezers de mogelijkheid te bieden’
verstaat, is niet duidelijk. Wanneer het om kledingvoorschriften zou gaan zou de
Commissie gelijk hebben. Deze waren inderdaad ‘soepeler’ geworden dan vóór
de periode Khatami. Wanneer het echter om vrijheid van meningsuiting gaat, kan
225
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vastgesteld worden dat de politiek van de regering Khatami op dit punt geen
verbetering tot stand had weten te brengen. De doodstraf voor deelnemers aan
studentenrellen in 1999 was een goede indicator van dit falen. Ook de straffen
van de deelnemers aan de Berlijnse conferentie waren een bewijs voor het falen
van de hervormingen.
Wat bovendien in de analyse van de Commissie belangrijk is, is dat politici op
EU-niveau de ontwikkelingen rondom de Berlijnse conferentie niet gevolgd
lijken te hebben. Het was ondertussen duidelijk dat teveel nadruk leggen op
hervormingen in Iran averechts werkt, de conservatieve machtige politieke elite
achterdochtig maakt en de vrijheidsgraden van de hervormers beperkt. Op EUniveau was men niet tot dit inzicht gekomen. De analyse van de Commissie
eindigde met het volgende:
Op voorwaarde dat het hervormingsproces doorgaat, het in het wederzijdse belang van de
EU en Iran is nauwere banden aan te knopen op politiek en economisch gebied, maar ook
op terreinen zoals milieu, drugs en migratie.229

Door de hervormingen als preconditie voor intensivering van de betrekkingen
tussen de EU en Iran te noemen waren conservatieve politieke fracties en andere
conservatieve machtscentra in Iran overtuigd geraakt dat de EU-landen zich met
interne aangelegenheden van Iran bemoeiden en het Iraanse politieke systeem
wilden seculariseren. Hard was de reactie van Ayatollah Jannati, de voorzitter van
de Raad van de Hoeders die de hervormers (Eslahtalaban) waarschuwde niet ‘in
het spinnenweb van de zionisten’ verstrikt te raken. Bovendien maakte hij bekend
dat zijn orgaan in samenwerking met de rechterlijke macht er alles aan zou gaan
doen ‘de vijfde colonne van de zionisten in Iran’ onschadelijk te maken.230
Een balans van de constructieve dialoog aan de vooravond van de Iraanse
presidentsverkiezingen in Iran in 2001, waarin de zittende ‘hervormingsgezinde
president’ deze op grootse wijze won, zag er met betrekking tot de
mensenrechtendialoog als volgt uit: De periode van euforie met betrekkingen tot
politieke hervormingen duurde zeer kort. De conferentie van Berlijn kan als een
breuk worden beschouwd. Daarna werden de hervormers door de conservatieve
rechterlijke macht en de Raad van de Hoeders als verraders van islam en de
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islamitische republiek bestempeld. Dit gebeurde onder stilzwijgen (de
goedkeuring) van de geestelijke leider.
Een goede reden van de conservatieven om de politieke manoeuvreerruimte van
de hervormers te beperken was hun analyse van de constructieve dialoog. De
conservatieven wilden wat de constructieve dialoog betreft alleen met de EU
samenwerken als het ging om de economische component van de dialoogrondes,
of in geval van politieke problemen waar zowel de EU als wel Iran baat hadden
bij samenwerking zoals de bestrijding van de drugshandel uit Afghanistan
richting de EU of het vluchtelingenprobleem (uit Afghanistan en Irak). Ze wilden
op het gebied van politieke hervormingen in Iran of de bevordering van
mensenrechtensituatie niet met de EU samenwerken, terwijl deze onderwerpen
voor de EU een belangrijk onderdeel van de constructieve dialoog waren.
Duitsland en vervolgens de EU zorgden, door de nadruk die zij op hervormingen
in Iran legden, en het feit dat zij hervormingen als preconditie stelden voor
verdere samenwerking met Iran, paradoxaal genoeg ervoor dat het
tegenovergestelde doel werd bereikt. De conservatieven dreigden de
hervormingen tegen te houden en ze voerden hun dreigementen uit.
De constructieve dialoog: De EU-Iran mensenrechtendialoog
De mensenrechtendialoog als belangrijk onderdeel van de constructieve dialoog
begon in 2002. Om de regering van president Khatami niet onder druk te zetten
stemde de EU in met de afspraak dat elke partij de dialoog op ieder moment kon
afbreken. Bovendien waren er geen voorwaarden vooraf afgekondigd. De eerste
dialoogronde begon op 21 oktober 2002. In totaal zijn er vier dialoogrondes
geweest. De laatste dialoogronde dateert al weer van juni 2004. Sinds het aan de
macht komen van president Ahmadinejad in 2005 zijn er geen contacten tussen de
EU (of afzonderlijke EU landen zoals Duitsland) en Iran met betrekking tot
mensenrechtenkwesties geweest. De resultaten van de mensenrechtendialoog
tussen de EU en Iran zijn teleurstellend. Ze hebben niet geleid tot zelfs een
minimale verbetering van de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Iran.
De redenen van het falen van de mensenrechtendialoog moeten zowel aan
Europese als aan Iraanse zijde gezocht worden.
De verkiezingen van de Majles in 2000 en de herverkiezing van Khatami als
president in 2001, moedigde de EU aan de politieke en economische banden met
Iran hechter te maken. In een verklaring van ‘het voorzitterschap namens de
Europese Unie naar aanleiding van de eedaflegging van de Iraanse president’
bracht de EU drie dagen na de verkiezingen in Iran:
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Haar hartelijke gelukwensen over aan president Khatami ter gelegenheid van de
eedaflegging die op 8 augustus 2001 ten overstaan van het Iraanse parlement heeft
plaatsgehad.
Zij spreekt de wens uit dat de tweede ambtstermijn van het staatshoofd, ingevolge de
massale steun die de Iraanse kiezers hem bij de verkiezing […] hebben betuigd, het
democratiserings- en vrijheidsproces, en tevens de versterking van de rechtsstaat,
consolideert.
De Europese Unie hoopt haar banden met Iran te versterken en verklaart zich bereid zich
in een geest van samenwerking bij te dragen bij de totstandkoming van de hervormingen
die president Khatami heeft omschreven.231

Een dergelijke vriendelijke toon was ongekend in de betrekkingen tussen de
islamitische republiek en de EU. Steunend op zijn kiezers, zou hij veel kunnen
veranderen in Iran, zo was de gedachte van de EU. En om deze reden werd de
mensenrechtendialoog de belangrijkste component van de constructieve diaoog.
De Raad van de EU beklemtoonde in 2002 dat:
Deze dialoog een uitgelezen kans is om de situatie op het gebied van de eerbiediging van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Iran op concrete punten te
verbeteren. Hij is ingenomen met het feit dat Iran zich tijdens een verkennende missie van
EU-deskundigen naar Iran akkoord heeft verklaard met het principe dat beide partijen
zonder voorafgaande voorwaarden een dialoog zullen aangaan, dat in deze dialoog alle
mensenrechten kunnen worden besproken, dat elke partij de dialoog te allen tijde kan
stopzetten en dat realistische en concrete benchmarks voor de evaluatie van de vooruitgang
moeten worden vastgesteld.232

Het is belangrijk te beseffen dat de beslissingen die op EU-niveau over de EUIranpolitiek, dus ook de Duitse Iranpolitiek, genomen worden, niet voortkomen
uit een ‘openbaar’ debat maar veeleer als kant en klare ‘road maps’ worden
gepresenteerd. Wanneer we de debatten over een te voeren Iranpolitiek
analyseren (op het niveau van het Europese Parlement maar ook in de Bundestag)
zien we dat deze veel kritischer waren dan de officiële politiek van Duitsland of
de EU. Op politiek tactisch niveau en in politieke discussies werd er veel
kritischer gekeken naar de hervormingen in Iran dan op politiek strategisch
niveau van de te voeren officiële politiek. Illustratief in dit verband is
bijvoorbeeld een debat in de Bondsdag waarin Carsten Hüber van de fractie van
de PDS de regering kritisch aan de tand voelt en onder meer uitleg vraagt over de
231
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beslissing van de regering Schröder om de Hermes- kredietgaranties aan Iran van
tweehonderd miljoen euro te verhogen naar eén miljard. En dit terwijl:
Trotz der Erwartungen, die mit der Regierungszeit von Präsident Mohammed Chatami
verbunden werden, ist die Menschenrechtssituation im Iran nach wie vor katastrophal.
Gerade die Hoffnungen, die in den vergangenen Jahren angekündigte Presse- und
Justizreform gesetzt wurden, wurden enttäuscht. Demonstrationen werden weiterhin brutal
unterdrückt, die Presse- und Versammlungsfreiheit wurde gerade in den letzten Monaten
stark eingeschränkt und oppositionelle Politiker verfolgt. Frauen werden systematisch
unterdrückt. Nach wie vor werden Steinigungen, die Amputation von Gliedern, das
Herausreißen von Augen und andere Foltermethoden als Strafen praktiziert. Todesurteile
und Hinrichtungen sind mittlerweile ebenso alltäglich wie Prozesse vor
Revolutionsgerichten und dem Sondergericht für die Geistlichkeit, die nicht den
233
international anerkannten Standards für faire Gerichtsverfahren entsprechen.

Het is opvallend dat in de vragen die Hüber stelde niet één keer gewag werd
gemaakt van een Europese Iranpolitiek en de rol van Duitsland hierin. Alle
vragen hebben betrekking op Duits-Iraanse betrekkingen. Ook de antwoorden van
de regering verwijzen niet naar een GBVB van de EU ten aanzien van Iran waar
Duitsland aan deelneemt. De Duitse regering was bovendien van mening dat,
hoewel zij de hervormingen steunde, zij daarin geen rol had, en dat zij zich ook
niet wil wilde mengen in Iraanse aangelegenheden:
Der iranische Wähler hat in den letzten vier Jahren in vier Wahlen seinen Wunsch nach
Demokratie, Freiheit und wirtschaftlicher Entwicklung ausgedrückt. Die Bundesregierung
begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich. Sie kann und will aber keine Rolle in der
234
iranische Innenpolitik spielen.

Een paar belangrijke punten vallen in het politieke discours van de regering op. In
de eerste plaats valt het realistische karakter van het Duitse standpunt op;
hervormingen worden door Duitsland toegejuicht, maar, Berlijn wil zich niet
inmengen in binnenlandse Iraanse aangelegenheden. De betrekkingen tussen
Duitsland en Iran staan als het ware los van de binnenlandse politieke situatie in
Iran.
Ten tweede kan uit het bovenstaande het naar de achtergrond verdwijnen van het
rolconcept Zivilmacht afgeleid worden. Een belangrijk kenmerk van een
Zivilmacht was immers zoals verwoord door Hanns Maull, dat morele
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doelstellingen en materiële doelstellingen een zelfde plaats innemen in de
politieke retoriek van Duitsland en de EU. In de bovenstaande politieke retoriek
is hier geen sprake van geweest.
Het is bovendien opvallend en paradoxaal hoe de ‘Groenen’ en de SPD die vóór
1998, toen nog in de oppositiebanken, van een politiek die zeer kritisch ten
aanzien van Iran was, eenmaal aan de macht naar een realistische politiek zijn
verschoven, waarbij als bepalende factoren in de Duits-Iraanse verhoudingen
economische factoren worden genoemd. 235
Een paar continuïteiten in de Duitse buitenlandse politiek vallen wederom op:
conservatisme, terughoudendheid, en een risicovermijdende politiek van ‘keine
Experimente’:
Politische Ausgrenzung und wirtschaftliche Isolation gegenüber dem Iran verbessern
weder die Stabilität in dieser unruhigen Region, noch fördern die die Reformen, an denen
viele in diesem Land arbeiten, noch leisten die konkrete Überzeugungsarbeit für die Idee
der Menschenrechte.236

Het laatste wat opvalt, is dat in dit geval het beleid van Duitsland ten aanzien van
Iran anders is geweest dan het EU beleid. Immers in het EU-standpunt vormden
verdere hervormingen een preconditie voor intensivering van de Iran-EUbetrekkingen, terwijl in het Duitse beleid, hoewel de hervormingen binnen de
politieke retoriek worden toegejuicht, ze geen rol spelen in de Duitse Iranpolitiek.
De EU sprak in 2001 niet met één stem tegen Iran. De Duitse regering, zo lijkt
het, wist ook geen concrete Iranpolitiek te formuleren en manoeuvreerde zich
tussen twee extremen. Aan de ene kant steunde het in 2000, als enige EU-lidstaat,
direct het hervormingsproces in Iran door een conferentie erover te organiseren,
en aan de andere kant beargumenteerde het dat hervormingen een binnenlandse
aangelegenheid van de islamitische republiek waren die geen rol zouden moeten
spelen in de Duitse Iranpolitiek. Dit is heel anders dan het EU-beleid ten aanzien
van de islamitische republiek waarin de mensenrechtenkwesties onderdeel
uitmaakten van de politieke retoriek van de EU ten aanzien van Iran:
De Raad bevestigt opnieuw dat de vorderingen op het gebied van de economische en
politieke betrekkingen met Iran om een parallelle beoordeling vragen. Intensievere
economische betrekkingen kunnen alleen tot stand gebracht worden als er vooruitgang
wordt geboekt op de vier terreinen die aanleiding geven tot bezorgdheid, met name
mensenrechten, terrorisme, non-proliferatie en het vredesproces in het Midden-Oosten. De
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Raad verklaart uitermate bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie in Iran, ook in het
licht van de recente aanhoudingen van studenten, journalisten en anderen tijdens de recente
studentendemonstraties. De Raad roept op tot snelle vooruitgang op dit gebied en
onderstreept het belang van nauwe samenwerking van Iran met de
mensenrechteninstellingen van de VN.237

Vanzelfsprekend had ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka
Fischer, als een van de EU-ministers zijn handtekening gezet onder het document
waar het bovenstaande citaat afkomstig van is. En dit terwijl de officiële Duitse
politiek hiervan afweek. Het gevolg is dat er helemaal geen signaal wordt
afgegeven richting Iran. Uit het tweesporenbeleid ten aanzien van Iran is te
concluderen dat de Duitse Iranpolitiek niet dezelfde strategie volgde als het beleid
van de EU ten aanzien van Iran en dat bovendien het civiliserende karakter van
het Duitse beleid zijn grenzen had bereikt.238 Duitsland legde ook na 2001 in zijn
Iranpolitiek meer de nadruk op politiek-strategische belangen dan op morele
doelstellingen (en daarmee ook tegen de officiële lijn van het AA waarin een
ethische politiek even belangrijk wordt geacht als het realiseren van materiële
belangen).
Een goed voorbeeld van de veranderingen in de politieke retoriek van Duitsland
waarbij de overgang van een Zivilmachtpolitik richting een Realpolitik zichtbaar
is, is het boek van de voormalige directeur van het Stiftung Wissenschaft und
Politik (het adviesorgaan van onder meer het Auswärtiges Amt), Christoph
Bertram. In zijn boek, die de veelzeggende titel ‘Partner, Nicht Gegner: Für Eine
Andere Iran-Politik’ draagt, betoogt de schrijver onder meer dat:
Ohne den Iran kann es keine Stabilität im Nahen Osten geben, ohne seine Mitwirkung
wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung des Palästina-Problems. Auch in Afghanistan
wird eine belastbare innere Ordnung, wenn überhaupt, nur schwer entstehen, wenn der Iran
239
sie verhindern wollte.

Nadat Bertram geconcludeerd heeft dat Iraanse medewerking noodzakelijk is bij
vinden van een oplossing voor een aantal internationale vraagstukken komt hij tot
zijn kernargument:
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In den unsentimentalen Gefilden interessengeleiteter Außenpolitik hängt Partnerschaft
nicht davon ab, ob man das Regime des Partners mag. Seine Infragestellung würde von der
anderen Seite von vornherein als Partnerschaftsverweigerung verstanden. Gewiss, die
Legitimierung des theokratischen Regierungssystems der Islamischen Republik ist mit
westlichen Vorstellungen legitimer Staatsmacht unvereinbar. Aber nicht viel anders ist es
mit dem kommunistischen Herrschaftsmonopol der Volksrepublik China oder der
Fassaden-Demokratie in Russland. Basis jeder außenpolitischen Partnerschaft ist die
Akzeptierung der Regierungsform des Gegenübers.
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Bertram heeft wel gelijk wanneer hij stelt dat Iran een belangrijke actor in het
Midden-Oosten is, maar het is de vraag of de politieke rol van Iran een onderdeel
van de oplossing is van de door hem genoemde problemen en niet eerder een
onderdeel is van die problemen zelf. Iran heeft er bijvoorbeeld nooit een geheim
van gemaakt de staat Israël nooit te zullen accepteren. Het is dan de vraag welke
rol Bertram voor de islamitische republiek dan nog ziet in het vredesproces in het
Midden-Oosten. Bovendien is de vergelijking die hij maakt met China en de
Russische Federatie te kort door de bocht. In deze landen is er weliswaar ook
sprake van een democratisch tekort maar verder tonen ze meer verschillen dan
overeenkomsten. Rusland en China erkennen bijvoorbeeld Israël als volwaardig
VN-lid, Iran niet. Sterker nog, Iran voert een officieële anti-Israëlische politiek.241
Ook hebben China en Rusland in het kader van hun officiële buitenlandse politiek
nooit opgeroepen tot de moord op een schrijver, Iran wel in het geval van Salman
Rushdie. Waar Bertram in zijn analyse en aanbeveling (de islamitische republiek
niet als een tegenstander te beschouwen maar als een partner) geen rekening mee
houdt is het volgende. Duitsland heeft in het kader van de constructieve dialoog
in 2000 (op een niet doordachte wijze) een hand uitgestoken naar de hervormers.
Vervolgens is die hand teruggetrokken met het argument dat hervormingen een
onderdeel zijn van binnenlandse Iraanse aangelegenheden. Het paradoxale effect
van de steun aan hervormers had echter snel plaatsgehad: arrestaties, sluitingen
van kranten en beschuldigingen aan de deelnemers van de Berlijnse conferentie.
Het vervolgens alleen uitgaan van geostrategische belangen in de Duitse
Iranpolitiek, komt in de eerste plaats niet overeen met het beeld dat Duitsers van
zichzelf hebben, maar kan ook schade toebrengen van de beeldvorming die de
Iraanse hervormers in Iran maar ook politieke dissidenten buiten Iran van
Duitsland hebben.242 Zij voelden zich in de steek gelaten.
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De logica van een mensenrechtendialoog in het kader van de constructieve
dialoog
Het feit dat een mensenrechtenbeleid een integraal onderdeel is van de algemene
doelstellingen van het GBVB, maakt het buitenlandse beleid van de EU eigenlijk
bijzonder.243 In bijvoorbeeld de bilaterale betrekkingen tussen Iran en China of
Rusland, om maar twee voorbeelden te noemen, spelen mensenrechten helemaal
geen rol. Ook de realistische kritiek dat de EU een beleid met betrekking tot
mensenrechten kan voeren omdat de VS voor de veiligheid van de EU (en
stabiliteit wereldwijd) zorgt is niet echt overtuigend.244 Het is wel zo dat de VS
binnen NAVO-verband de veiligheid van de EU garanderen maar er is geen
logisch verband tussen de door ideeën en waarden als universalisme,
individualisme, en liberaal-democratie, gevormde buitenlandse politiek van de
EU en Amerikaanse veiligheidsgarantie voor de EU. De EU wil in
overeenstemming met het rolconcept van civilian power haar waarden in haar
buitenlandse betrekkingen met andere actoren promoten. 245 Ethiek is om deze
reden aanwezig in het GBVB van de EU. Het debat over het wel of niet aanwezig
zijn van een ethische component is daarom niet het belangrijkste debat binnen de
academische wereld. Het belangrijkste debat gaat over de middelen die de EU
inzet om zijn ethische doelen te bereiken.246 Zowel de Raad van Ministers als ook
ik in Frankrijk aankwam, nog altijd onthutst over de drievoudig tragische gebeurtenis die de inval in
Praag was, probeerde ik Franse vrienden uit te leggen welke culturele slachting na de inval had
plaatsgevonden: ‘stel je voor! Alle literaire tijdschriften werden opgerold! Allemaal zonder
uitzondering! Dat was in de Tsjechische geschiedenis nog nooit gebeurd, zelfs niet onder de nazi’s
tijdens de oorlog’. Dan keken mijn vrienden me welwillend aan met een gêne die ik pas later heb
begrepen. Toen alle bladen in Tsjecho-Slowakije werden opgeheven, wist het hele land daarvan en
verkeerde het in een toestand van angst vanwege de enorme schok van die gebeurtenis. Als alle
tijdschriften in Frankrijk of Engeland zouden verdwijnen, zou niemand dat merken, zelfs hun
redacteuren niet! In Parijs praten mensen, zelfs in zeer gecultiveerde kringen, tijdens etentjes over
televisieprogramma’s, niet over tijdschriften. De cultuur is immers al teruggetreden. Deze verdwijning
die we in Praag als een ramp, een shock, een tragedie ervoeren, wordt in Parijs gezien als iets banaals
zonder enige betekenis, nauwelijks zichtbaar, een gebeurtenis van niets’. Milan Kundera, ‘De tragedie
van Midden- Europa’, 1984, 189. Ook in de analyse van Bertram lijkt de aanval op cultuur, en de
sluiting van kranten en tijdschriften haast op iets banaals en een gebeurtenis van niets! Vergelijk ook
een ander artikel van Bertram waarin hij een soortgelijk argument maakt: ‘Wer im Loch steckt, soll
nicht noch graben’, Süddeutsche Zeitung, 14/05/2007.
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de Europese Commissie gingen in de mensenrechtendialoog met Iran uit van de
algemene doelstellingen van de Unie over het belang en de bevordering van
mensenrechten. In het document ‘communautair optreden ten behoeve van de
mensenrechten en democratie’, staan de hoofddoelen en de in te zetten middelen
als volgt beschreven:
De Europese Unie zet zich al vele jaren in voor de naleving en bevordering van de rechten
van de mens en de democratische beginselen. De Unie beschikt over een belangrijk
wettelijk kader voor de bevordering van de mensenrechten in haar externe beleid en beseft
dat voor haar als internationale partij op dit terrein een belangrijke rol is weggelegd. De
Gemeenschap zet zich actief in voor de mensenrechten en de democratie, door de steun die
zij verleent aan de activiteiten van internationale, regionale en niet-gouvernementele
organisaties die op het terrein van de mensenrechten en de democratie zijn
247
gespecialiseerd.

Tegelijkertijd gaat de EU er van uit dat wanneer zij geen vooruitgang ziet in de
mensenrechtendialoog met een bepaald land, het ‘negatieve’ maatregelen zoals
sancties tegen dat land zal aankondigen.248 Binnen het GBVB van de EU zijn er
daarom momenten voor de toetsing van een mensenrechtendialoog; ex ante en ex
post. Vooraf wordt getoetst of het land waarmee de EU een
mensenrechtendialoog aangaat aan bepaalde voorwaarden voldoet of niet.
Achteraf manifesteert zich dit in de mensenrechtenclausule op grond waarvan de
EU de dialoog stopt als zij meent dat er geen vooruitgang wordt geboekt en de
gestelde doelen in de dialoog niet gerealiseerd worden. 249 Vanuit een louter
juridisch EU-perspectief vond de mensenrechtendialoog met de islamitische
republiek ook tegen deze achtergrond plaats.
Bernd Kaussler die de Iranpolitiek van de EU sinds 2000 heeft onderzocht, stelt
dat de EU het ‘handels- en coöperatieverdrag’ als preconditie gebruikte voor
hervormingen op het terrein van mensenrechten van Iran:
In 1999, the European Union considered entering into negotiations with Iran for a Trade
and Cooperation Agreement (TCA), which it needed as a legal framework for its dealings
with that country. By 2000, member states, most notably Britain, increased pressure on the
Commission to move towards such a TCA. The rationale behind the TCA was to extract
Like a Civilian Power: The European Union’s Policy Towards Cyprus and Turkey’, Studia
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trade concessions from Iran, to demand economic and human rights reform. By offering
the TCA as an incentive for such political and economic concessions, the EU wanted to
create a stake for Iran which would tie the country closer to the EU both politically and
250
economically.

De EU dacht een bevestiging te hebben gekregen voor de door haar gekozen
strategie ten aanzien van Iran toen de hervormers ook bij de verkiezingen van de
Majles in 2000 als de grote winnaars uit de stembus kwamen. De Commissie
stelde in een verklaring voor het Europese Parlement en de Raad vast, dat
president Khatami succesvol een vredige maatschappelijke en economische
evolutie binnen het bestaande politieke systeem van Iran aan het leiden was.251
De regering van president Khatami reageerde op haar beurt positief op het
Europese toenaderingsinitiatief en kondigde aan bereid te zijn over alle
onderwerpen met betrekking mensenrechten een dialoog met de EU aan te gaan.
Er zouden ook om de voortgang van de mensenrechtendialoog te kunnen meten
evaluatiemomenten gepland worden waarin gekeken zou worden naar de mate
van samenwerking van Iran met internationale mensenrechtenorganisaties maar
ook naar de ratificatie en implementatie van wetsvoorstellen voor de verbetering
van mensenrechten in Iran. Ook zouden de maatregelen van de regering tegen
discriminatie van vrouwen en het verbeteren van het gevangenissensysteem van
Iran door de EU geëvalueerd worden.
Dialoogronde met betrekking tot discriminatie en het afschaffen van martelingen
De eerste dialoogronde vond in december 2002 in Teheran plaats. De EU zegde
ten behoeve van de financiering van een aantal projecten met betrekking tot het
verbeteren van de transparantie van het Iraanse rechtssysteem en het opzetten van
projecten tegen vrouwendiscriminatie, 298.514 euro toe aan de Iraanse regering.
Het voornaamste doel van de EU was om samen met Iraanse NGO’s iets te doen
tegen ‘de systematische discriminatie tegen vrouwen en meisjes, als ook tegen
minderheden’.252 In overeenstemming met deze gedachte begon de EU daarom
ook dié Iraanse NGO’s te steunen die tot doel hadden de Majles te overtuigen de
‘UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women’ (CEDAW), te ratificeren.
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Verder probeerde de EU de Iraanse regering over te halen de VN-conventie tegen
marteling te tekenen, waarbij zij verwees naar artikel 38 van de Iraanse grondwet
waarin marteling uitdrukkelijk was verboden. Malcom Evans, een van de
deelnemers aan de eerste dialoogronde wees er zelfs op dat een verbod op
marteling al de vorm van gewoonterecht had aangenomen:
Indeed, the individual criminal responsibility of those who are responsible for torture has
attained the status of a peremptory norm of international law (ius cognes) meaning that it
takes precedence over other rules of customary international law or treaty law, setting it
apart as one of the fundamental principles on which the international community is
253
founded.

De hervormingsgezinde regering en ook de Majles brachten na de eerste
dialoogronde een publieke discussie op gang over het in het leven roepen van een
onafhankelijk comité van juristen die een controlerende functie ten aanzien van
van de rechterlijke macht zou krijgen en tevens het recht om gevangenissen te
bezoeken. Toen deze discussie niet tot iets concreets leidde diende Khatami een
voorstel tot wetswijziging in waarin hij pleitte voor een aanpassing van de
grondwet om de president meer macht te geven om onafhankelijk van de
rechterlijke macht een comité van juristen te benoemen die zou toezien op de
juiste toepassing van de grondwet. Hij was van mening dat voor de juiste
implementatie van de constitutie, instrumenten nodig waren om de rechters die
zich niet onafhankelijk opstelden te kunnen bestraffen. Een van deze
instrumenten zou een ‘constitutionele rechtbank’ moeten zijn die onder toezicht
van de president zou werken, naast de bestaande revolutionaire rechtbank waar
veel kritiek op was.
Khatami diende tegelijkertijd ook een ander voorstel tot wetwijziging in dat de
afschaffing inhield van het recht van de Raad van de Hoeders om kandidaten bij
verkiezingen af te wijzen (voor gemeenteraden, voor het parlement en voor het
presidentschap).
Deze beide voorstellen (leyeheye dogane) waren van wezenlijk belang voor
structurele hervormingen in het politieke systeem van de islamitische republiek.
Ze zouden de macht van dié instituties die zich boven de grondwet verheven
voelden, zoals de Raad van de Hoeders, de Revolutionaire Garde (samen met de
paramilitairen van de Basij), maar ook indirect de leider zelf, verminderen en
onderhevig maken aan een verantwoordingsplicht. Parallel aan deze voorstellen
tot wetswijziging probeerde de regering ook de tijdens de mensenrechtendialoog
met de EU gemaakte afspraken te realiseren. De door de hervormers
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gedomineerde zesde Majles keurde een nieuwe wet goed die allerlei vormen van
marteling verbood. De Raad van de Hoeders keurde de wet af en stuurde deze
terug naar het parlement. Na de aangebrachte amendementen stuurde de Majles
de wet weer naar de Raad van de Hoeders die deze opnieuw afkeurde.254
In overeenstemming met de gevoerde dialoog tussen Iran en de EU over het
bevorderen van de situatie van minderheden, stuurde de regering een wetsvoorstel
naar het parlement om de minderheden (joden, christenen en zoroastriërs)
hetzelfde recht op ‘bloedgeld’ te geven als moslims. 255 De Majles keurde de
wetswijziging goed, de Raad van de Hoeders niet. Alleen nadat de leider de wens
had uitgesproken de wet goed te keuren, keurde ook de Raad van de Hoeders de
wet goed. Het voorstel om ook voor vrouwen eenzelfde ‘bloedgeld’ af te spreken
als voor mannen werd niet eens in de Majles positief ontvangen en kwam daarom
nooit bij de Raad van de Hoeders terecht.
Wat vrouwenrechten betreft, ontving de zesde Majles in januari 2003 een
vrouwendelegatie van het Britse Lagerhuis die namens de EU Iran bezocht om
over de discriminatie van vrouwen in het Iraanse familierecht een workshop te
organiseren. Naar aanleiding van deze workshop keurde de Majles een
wetsvoorstel goed waarin vrouwen dezelfde voogdijrechten kregen toegekend als
mannen. De Raad van de Hoeders keurde dit wetsvoorstel echter af op grond van
het feit dat het niet in overeenstemming was met het islamitische recht. Ook
ratificeerde de Majles (en hier was de EU erg over te spreken) de ‘UN
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’.
Maar ook in dit geval sprak de Raad van de Hoeders zijn veto uit over de wet.256
Los van de aangenomen wet met betrekking tot hetzelfde bloedgeld voor
minderheden (exclusief de bahai en vrouwen), werden alle wetsvoorstellen en
geratificeerde wetten door de Majles die zowel in het kader van de
mensenrechtendialoog tussen Iran en de EU als door eigen initiatieven van de
hervormers tot stand waren gekomen, met betrekking tot bevorderen van
mensenrechten in Iran door de Raad van de Hoeders afgekeurd. Bovendien sprak
de Raad van de Hoeders ook zijn veto uit over de twee voorstellen tot
wetswijziging van president Khatami die, zouden deze worden goedgekeurd, een
belangrijke transformatie in de politieke structuren van Iran tot gevolg zouden
kunnen hebben.257
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Dialoogronde met betrekking tot het primaat van recht en eerlijke rechtspraak
Maart 2003, aan de vooravond van de tweede ronde van de
mensenrechtendialoog, was het voor de EU duidelijk geworden dat verbeteringen
van de situatie van mensenrechten in Iran niet los gezien konden worden van de
interne politieke machtsstrijd in Iran. De tactiek van de conservatieven, leek sterk
op wat het ‘Chinese model’ wordt genoemd. Door de politieke
manoeuvreerruimte van Khatami te beperken slaagden de conservatieven erin zijn
politieke hervormingen tegen te houden, maar gebruikten hem om het
economische investeringsklimaat in Iran aantrekkelijk te laten lijken. Zijn
economische liberaliseringsprogramma mocht doorgaan (uitgezonderd de
strategische sectoren zoals de olie- en gasindustrie), zijn politieke niet.258
Van de 297 wetwijzigingsvoorstellen die Khatami tussen 1997 en 2004 (toen de
hervormers hun meerderheid in de Majles verloren) in het parlement indiende,
werden er 111 door de Raad van de Hoeders geblokkeerd. Deze 111 wetten
hadden alle betrekking op politieke hervormingen. De wetten die ook door Raad
van
de
Hoeders
goedgekeurd
werden
hadden
betrekking
op
handelsliberalisatie.259
Tegen de achtergrond van de interne politieke machtsstrijd in Iran wilde de EU de
hervormingsgezinde president en zijn regering meer tijd geven voor
hervormingen. Chris Patten, de commissaris voor de externe betrekkingen van de
EU, legde tijdens een bezoek ter voorbereiding van de tweede dialoogronde met
Iran in Teheran, de reden waarom de EU niet met de VN-resolutie tegen
mensenrechtenschendingen in 2002 instemde, als volgt uit:
The reason for the EU member states refraining from tabling a resolution at the UN
General Assembly the previous year was to give the Iranians time to come up with
concrete results and improvements on concerns raised during the Dialogue.260

Dit argument klinkt niet logisch omdat het duidelijk was dat het uitblijven van
politieke hervormingen met betrekking tot het bevorderen van de naleving van
mensenrechten niet afhing van tijd maar van de politieke wil van de Iraanse
leiding. Met betrekking tot het primaat van het recht en onafhankelijke
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rechtspraak had de staatssecretaris van de Iraanse justitie Hadi Marvi al in 2001
de speciale rapporteur van de VN duidelijk gemaakt dat:
Judges must obey the Supreme Leader and have no independence in judgement.261

Tijdens de tweede dialoogronde ging de Iraanse zijde gedurende de discussie met
de EU-delegatie, uitsluitend uit van het islamitische recht (over het primaat van
het recht en onafhankelijke rechtspraak). Bovendien wezen de Iraniërs erop dat
uitgaande van het sjiitische concept van de ‘rechtspraak van de hoogste
geestelijke jurist' (velayat-e-motlagheye faghih) onafhankelijke rechtspraak in de
betekenis die de EU eraan geeft, niet mogelijk is in de islamitische republiek.
Critici van de constructieve dialoog wezen ook op dit punt, waarbij ze
benadrukten dat de bepaling van wat recht is door de geestelijke leider tegen de
geest van onafhankelijke rechtspraak in de Europese traditie is.262
Na het veto van de Raad van de Hoeders over het initiatief van president Khatami
om een constitutionele rechtbank op te richten, benoemde Khatami een
‘parlementaire raad van toezichthouders met betrekking tot de implementatie van
de grondwet’. Deze raad had niet de competenties van een rechtbank. Hij kon
daarom alleen in bepaalde gevallen waarin de raad de indruk had dat er geen
sprake was van onafhankelijke rechtspraak, en waarin de juridische procedures
door de revolutionaire rechtbank niet gerespecteerd waren, deze in de Majles
bespreken en zo onder media-aandacht brengen.263
De tweede dialoogronde maakte twee zaken duidelijk. In de eerste plaats
bevestigde het weer dat het bevorderen van mensenrechten binnen de bestaande
politieke structuren van Iran en de strijd binnen de politieke elitegroeperingen van
Iran een onmogelijk proces was. In de tweede plaats werd het naar aanleiding van
de dialoog over het primaat van het recht en onafhankelijke rechtspraak duidelijk
dat de standpunten van Iran en de EU mijlenver uit elkaar lagen. Het feit dat de
Iraanse opperste geestelijke leider boven het recht stond en dat zijn uitspraken en
preferenties belangrijker waren dan de grondwet of de rechtspraak van
onafhankelijke juristen was niet verenigbaar met de standpunten van de EU over
onafhankelijke rechtspraak en primaat van het recht.
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Dialoogronde met betrekking tot vrijheid van meningsuiting
Voor Khatami had vrijheid van meningsuiting iets persoonlijks. Het was een van
zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes die hij tijdens zijn campagne had gedaan.
Het was bovendien een recht dat hij in de jaren tachtig als minister van Cultuur
(gedurende de eerste regeringsperiode van president Rafsandjani) in de Majles
had verdedigd waarna de parlementsleden (die in meerderheid conservatief waren
en vonden dat onder zijn bestuur teveel ‘onislamitische lectuur’ was verschenen )
hun vertrouwen in hem hadden opgezegd.
Ook onder zijn presidentschap was het recht op vrijheid van meningsuiting een
recht waarover hervormers en conservatieven een strijd voerden die uiteindelijk
door de conservatieven werd ‘gewonnen’. De internationale nietgouvernementele organisatie ‘Reporters Without Borders’ noemde Iran in 2003
veelzeggend ‘the world’s largest prison for journalists and writers’.264
De derde dialoogronde met als belangrijkste discussieonderwerp het recht op
vrijheid van meningsuiting werd in oktober 2003 in Brussel gehouden. De EU
zegde een bedrag van 222.678 euro toe om initiatieven te financieren die tot doel
hadden de mensenrechten in Iran te bevorderen. Concrete doelen en initiatieven
werden hierbij niet genoemd. 265 Verder gingen de onderhandelingen over de
juridische en politieke beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting,
onderdeel van het ‘internationale convenant van civiele en politieke rechten’
waaraan Iran als ondertekenaar zich had te houden.266
Een ander belangrijk discussieonderwerp was een wijziging in de perswet van
1986 waarin de vijfde Majles de revolutionaire rechtbanken het recht had
verleend een krant te verbieden vóórdat daarvoor een rechtszitting kon
plaatsvinden. Dit amendement ging in tegen artikel 24 van de perswet waarin
stond dat de rechter een krant niet mag verbieden vóórdat daartoe na een eerlijk
en openbaar proces door de rechter is besloten. 267 De door hervormers
gedomineerde zesde Majles wijzigde na de derde dialoogronde met de EU de
264
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perswet en schrapte het door de vijfde Majles aangenomen amendement. De Raad
van de Hoeders accepteerde deze verandering niet waardoor de perswet
uiteindelijk niet veranderd werd. Ook een tweede initiatief van de
parlementsleden die een gevolg was van de afspraken tussen de Iraanse regering
en de EU bij de derde dialoogronde, om het recht van de revolutionaire rechtbank
een krant of tijdschrift te verbieden vóórdat een rechtszaak tegen de publicatie
van een bepaald artikel begonnen was, te schrappen, mislukte. Dit keer was het de
geestelijke leider zelf die vóórdat een debat over dit voorstel tot in de Majles
plaats kon vinden, zijn onvrede erover sprak. Hierdoor werd het de
parlementariërs zelfs onmogelijk gemaakt om erover te discussiëren.268
Na het falen van deze twee voorstellen probeerden de hervormers bepaalde
definities opnieuw en explicieter te definiëren. Zo kwamen de parlementariërs
met een nieuw amendement waarin expliciet beschreven was wat onder
‘belediging van islam of de islamitische republiek’ viel en wat niet. Opnieuw
sprak de Raad van de Hoeders zijn veto uit waardoor de wetswijziging niet
geratificeerd werd. Het argument van de Raad was dat parlementariërs niet de
competentie hadden om te bepalen wat onder belediging van islam wordt verstaan
maar de geestelijken bij de revolutionaire rechtbanken.269
Al met al probeerde de zesde Majles via verschillende wegen (die de grondwet
bood) hervormingen door te voeren. De meeste, maar vooral de belangrijkste,
hervormingsinitiatieven werden echter door de Raad van de Hoeders
geblokkeerd. De Raad van de Hoeders besloot bovendien teneinde de kritische
hervormingsgezinde parlementsleden uit het politieke systeem te zetten, hun
kandidaatstelling voor de parlementsverkiezingen in 2004 niet goed te keuren. De
machteloosheid van (109) parlementsleden werd des te meer duidelijk in hun
symbolische actie om twee dagen in de Majles in hongerstaking te gaan.270
De constructieve dialoog in de schaduw van het Iraanse nucleaire programma
In 2003 was de impasse in het hervormingsproces in Iran voor de EU duidelijk
geworden en waren de Europeanen die aanvankelijk met het aantreden van
president Khatami zo hoopvol waren over de hervormingen veel sceptischer
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geworden. 271 Tegelijkertijd begon met de toename van de zorgen over het
nucleaire programma van Iran de aandacht van de EU, van een omvattende
Iranpolitiek te verschuiven naar het nucleaire programma van Iran. In deze
dissertatie wordt het atoomprogramma van Iran niet behandeld omdat het
hoofdthema de focus op de mensenrechtenpolitiek van Duitsland en de EU ten
aanzien van Iran is.272 Bovendien is er sinds 2003 veel onderzoek gedaan naar het
atoomprogramma van Iran waardoor een herhaling van die onderzoeken hier
overbodig wordt. 273 Wel is het nodig om kort op de aanleiding voor de
verschuiving van de aandacht van de EU naar het atoomprogramma van Iran in te
gaan. In 2002, verkondigde president Khatami dat Iran van plan was om ‘in de
komende twintig jaar nucleaire installaties te bouwen die 6000 megawatt
nucleaire energie zouden produceren, waarmee de afhankelijkheid van Iran van
fossiele brandstoffen voor binnenlands gebruik minder zou worden’.274
Tegelijkertijd werd het, in de woorden van Shannon Kile, duidelijk dat:
Evidence began to emerge that the Atomic Energy Organization of Iran had engaged in
sensitive nuclear fuel cycle activities, including uranium enrichment and plutonium
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separation, without declaring them in a timely manner to the IAEA, as it was required to
do under the terms of its full-scope safeguards agreement.275

Het door Iran niet-nakomen van de afspraken die het land had met het
Internationale Atoomagentschap was de eerste aanleiding voor de groeiende
bezorgdheid over het Iraanse atoomprogramma.
In dezelfde periode maakte de Iraanse oppositiegroep MKO bekend dat Iran bezig
was in het geheim in de buurt van de steden Natanz en Arak, een
onderzoekslaboratorium en een zwaarwater reactor te bouwen. 276 In beide
gevallen klopte de berichtgeving van de MKO.
Hierdoor verschoof de Europese bezorgdheid over de situatie van mensenrechten
in Iran naar de achtergrond en werden intensieve diplomatieke stappen gezet om
Iran over te halen met het Internationale Atoomagentschap beter samen te werken
om zo de internationale bezorgdheid over het nucleaire programma weg te
nemen. De hervormingsgezinde regering van president Khatami kwam hierdoor
onder enorme internationale druk te staan. De regering besloot na
onderhandelingen met de EU, vrijwillig te stoppen met het verrijken van uranium.
Hierdoor nam juist de politieke druk op binnenlands niveau op de hervormers toe
omdat zij in de ogen van de conservatieve politieke elite teveel weggaven en niet
in het nationale belang van Iran handelden.
Dialoogronde met betrekking tot de rechtspraak
Hoewel bij de aanvang van deze dialoogronde in de zomer van 2004 de
deelnemers nog niet wisten dat dit de laatste mensenrechtendialoog tussen de EU
en Iran zou zijn, was het duidelijk dat de EU in ieder geval niet langer in deze
dialoogronde geloofde. Een paar gebeurtenissen hadden de Europese hoop op
succes van de dialoogronde doen kelderen.
In de eerste plaats was het duidelijk geworden dat de hervormingen in Iran geen
enkel succes hadden gehad. Voorts hadden de spanningen rondom het nucleaire
programma van Iran en de irritaties over en weer tussen Iran en de westerse
wereld ervoor gezorgd dat de onderhandelingen tussen Iran en de EU moeizamer
verliepen dan voorheen. 277 Dit was bovendien versterkt door de Iraanse
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parlementsverkiezingen in februari 2004 waarin de Raad van de Hoeders de
kandidaatstelling van de meerderheid van hervormingsgezinde kandidaten niet
had goedgekeurd. 278 De meerderheid van de parlementariërs van de zevende
Majles werd gevormd door conservatieven die niet in de constructieve dialoog
geloofden.
In de derde plaats voelde Iran zich door de Amerikaanse inval in Irak in 2003
bedreigd. In 2002 had de Amerikaanse president George W. Bush, Iran in zijn
‘State of the Union’ samen met Irak en Noord-Korea als onderdeel van de ‘as van
het kwaad’ genoemd.279 Het nucleaire programma werd door Bush als een directe
gevaar van de veiligheid van de VS en Israël beschouwd en vanaf 2003 voerde de
VS zijn militaire dreiging tegen het Iraanse regime op.280
Ook het idee van de ‘Greater Middle-East Initiative’ (ook wel ‘The New MiddleEast’ genoemd), dat de regering Bush in de voorbereiding naar de G8-top in 2004
lanceerde, wat inhield dat democratische hervormingen in het Midden-Oosten
noodzakelijk waren, werd door Iran ook als onderdeel van het ‘regime change’programma van de regering Bush gezien en als een oorlogsdreigement ervaren.281
Tegen deze achtergrond vond de vierde ronde van de mensenrechtendialoog
tussen de EU en Iran in juni 2004 in Teheran plaats. In overeenstemming met het
programma van de in 2003 naar Iran gereisde werkgroep mensenrechten van de
VN, focuste de EU zich ook in deze dialoogronde op de kwestie van de niet
onafhankelijke rechtspraak en van de willekeurige detentie van verdachten van
politieke misdrijven. Het frappante was en dat werd zowel door de VNwerkgroep als wel door de EU-delegatie opgemerkt, dat binnen de Iraanse
wetgeving geen definitie bestond van wat een politiek misdrijf inhield.282 De EU
Unie,‘Europese Raad van Thessaloniki 19 en 20 juni 2003. Conclusies van het voorzitterschap’, 2003,
26.
278
Van de 8144 kandidaten keurde de Raad van de Hoeders 3533 kandidaten af, waaronder 80
zittende parlementariërs. De grote meerderheid van de afgekeurde kandidaten waren
hervormingsgezinden. Hervormingsgezinde media spraken van een ‘parlementaire coup d’état’. Iran
Focus, 17(2), 2004, 3.
279
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html
(02/08/2011).
280
Met name John Bolton, staatssecretaris voor Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid in de
regering van George W. Bush was een voorstander van het ondernemen van miltaire actie tegen Iran.
Zie bijvoorbeeld: Toby Harnden, ‘We Must Attack Iran Before it Gets the Bomb’, The Telegraph,
16/05/2007. Vergelijk ook; David Stout, ‘Bush Calls Reports of Plan to Strike Iran 'Speculation', New
York Times, 10/04/2006. Volgens andere onderzoekers zorgden juist de Amerikaanse dreigingen tegen
Iran ervoor dat het Iraanse regime zijn nucleaire programma door liet gaan en zelfs versnelde. Zie
Gareth Porter, ‘Fear of U.S. Drove Iran’s Nuclear Policy’, 10/02/2006,
http://www.zcommunications.org (02/08/2011).
281
Voor een evaluatie van dit plan zie: Tamara Cofman Wittes, ‘The New U.S. Proposal for a Greater
Middle East Initiative: An Evaluation’, 10/05/2004,
http://www.brookings.edu/papers/2004/0510middleeast_wittes.aspx (02/08/2011).
282
27 June 2003 Report of the Working Group on Arbitrary Detention – Visit to Iran
(E/CN.4/2004/3/Add.2), 20. Te raadplegen via: Iran Human Rights Documentation Center,
http://www.iranhrdc.org (07/02/2011).

246

vroeg haar Iraanse partner tevergeefs om een verklaring waarom rechterlijke
willekeur vooral in gevallen voorkwam waar het om de vrijheid van
meningsuiting ging. Een antwoord kreeg zij niet.
Ook leverde zij kritiek op de willekeurige arrestatie en opsluiting van
journalisten. Bovendien stelde zij de onwettige praktijk van ‘eenzame opsluiting’
van politieke gevangenen of het opsluiten van politieke gevangenen in eenzelfde
cel met gevangenen die veroordeeld waren voor moord of verkrachting aan de
kaak.283
Deze dialoogronde faalde om twee redenen. In de eerste plaats wilde de EU niet
veel druk uitoefenen op Iran. De Europese delegatie, om het kort samen te vatten,
leverde kritiek en vertrok uit Teheran. Er werden geen afspraken gemaakt voor
een evaluatie van de vooruitgang op terreinen en praktijken waarop de EU in
verband met de rechtspraak in Iran kritiek had geleverd. Duitsland, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk (de EU-3) hadden namelijk in oktober 2003 in Teheran
namens de EU een akkoord met Iran getekend waarin de islamitische republiek
als blijk van goede wil had toegezegd zijn programma met betrekking tot
uraniumverrijking tijdelijk en vrijwillig te staken. In ruil daarvoor had de EU Iran
beloofd zijn politieke en economische samenwerking met Iran te intensiveren en
Iran te steunen bij zijn gooi naar het lidmaatschap van de
Wereldhandelsorganisatie. 284 De EU was tevreden met het getekende akkoord
omdat in een tijd dat de VS openlijk Iran dreigde, de EU de vrede probeerde te
bewaren en via de diplomatieke weg Iran probeerde over te halen meer
transparantie te verschaffen over zijn atoomprogramma.285 Om deze reden verloor
de mensenrechtendialoog aan urgentie. Vanzelfsprekend betekende deze houding
ook een inbreuk op de principes van een actor die zich als een civiele mogendheid
zag. De veiligheidsstrategie was belangrijker geworden dan het voeren van een
ethische politiek.
In de tweede plaats veranderde met het aantreden van de zevende Majles ook de
houding van de Iraanse wetgevende macht. De conservatieven die het parlement
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sinds 2004 domineerden moesten niets hebben van hervormingen, waar het ging
om het primaat van het recht. Sterker nog, ze vaardigden nieuwe wetten uit die de
mensenrechtensituatie van Iraniërs nog verder verslechterden. En nu werden deze
nieuwe wetten snel door de Raad van de Hoeders goedgekeurd. Bernd Kaussler
schrijft in dit verband:
Concerning the right to freedom of expression, the 7th Majles moved quickly to propose a
bill which included provisions for prison sentences of one to three years for publishing
“information that poses a threat to the country’s internal or external security”, and five to
fifteen years if the information is passed to “foreign states or foreign organizations”.
Moreover, the dissemination of “false information” about the Leader or other state officials
would be punishable by six months in prison and a ten million Rial fine. The bill also gave
the police the right to search Internet users’ homes without a judge’s authorization and the
right to confiscate any computer equipment and files of any persons involved Internet
286
activities.

Sinds de EU-Iran dialoogronde met betrekking tot de mensenrechten van 2004 is
er geen mensenrechtendialoog meer met Iran gevoerd. 287 Iran wilde niet
meewerken aan een vijfde:
De EU heeft in 2002 een mensenrechtendialoog met Iran ingesteld. Vier dialoogronden
hebben plaatsgevonden, de meest recente in juni 2004. Gelet op de teleurstellende
resultaten, heeft de EU in 2004 een aantal verbeteringen in het proces voorgesteld.
Ondanks herhaalde inspanningen die de EU zich het afgelopen jaar heeft getroost, onder
meer met een bezoek van de EU-trojka aan Teheran, en de vele voorstellen om een tijdstip
af te spreken, heeft Iran niet ingestemd met een vijfde dialoogronde.288
286
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Balans: ‘Rule of Law’ of ‘Law of the rulers’?
Terugblikkend kunnen belangrijke lessen uit het Europese beleid met betrekking
tot mensenrechten in Iran als onderdeel van de constructieve dialoog getrokken
worden. Sommige onderzoekers beweren dat het mislukken van de constructieve
dialoog, in het bijzonder het mislukken van de mensenrechtendialoog te wijten is
aan de EU en haar focus op het nucleaire programma.289 Anderen zijn van mening
dat de EU de hervormers in de steek heeft gelaten. Bernd Kaussler concludeert in
dit verband:
At the same time, Europe’s refusal to condemn the systematic disqualifications of
reformist candidates for the 2004 Majles elections and thus failing to side along with what
essentially constituted Europe’s stakeholders to protect and advance human rights in the
country, confirmed for many Iranians that in the end, the Europeans continue to sacrifice
290
human rights concerns for their own national interests.

In beide conclusies zit een kern van waarheid maar toch schieten beide tekort.
Inderdaad kwam de mensenrechtendialoog in de schaduw te staan van het
nucleaire programma van Iran. De EU, met Duitsland voorop, wilden in
overeenstemming met de buitenlandpolitieke identiteit van de EU, steunend op
soft power, dialoog en multilateralisme, een oplossing vinden voor de Iraanse
nucleaire kwestie. Tegelijkertijd voelden de Iraniërs zich bedreigd door de
Amerikaanse oorlog in Afghanistan en Irak, door de ‘as van het kwaad’ retoriek
van de VS en door hun openlijke dreigementen richting Iran. Om deze reden ging
Iran in op het Europese voorstel om zijn programma met betrekking tot de
uraniumverrijking op te schorten. Europese politici dachten dat het Iraanse besluit
een gevolg was van de Europese aanpak. Achteraf gezien lijkt het erop dat het feit
dat Iran tijdelijk toegaf, meer met de Amerikaanse dreiging te maken had dan met
het Europese initiatief. 291 Bovendien had Iran in werkelijkheid zijn nucleaire
programma niet bevroren maar werkte in het geheim verder aan zijn
atoomprogramma. 292 Dit is ook een verklaring waarom de conservatieven de
Unie, ‘Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de zorgwekende
ontwikkeling van de mensenrechtensituatie in Iran, met name de situatie van de heer Abdolfattah
Soltani en de tien executies in de gevangenis van Evin 19 april 2006’, Doc.no.9004/06, Brussel, 5 mei
2006, 1. Vergelijk ook: Raad van de Europese Unie, ‘Verklaring van het voorzitterschap namens de
Europese Unie over de persvrijheid in Iran, Doc.no. 13261/06, Brussel, 5 oktober 2006.
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hervormers in hun onderhandelingen met de EU-3 steunden. Het ging hier om het
overleven van het regime en niet om een oprecht gemeend plan om het
wantrouwen van de EU en in het bijzonder die van het Internationale Atoomschap
weg te nemen. In 2005 startte Iran weer met zijn nucleaire programma, voor een
deel omdat de Amerikaanse dreiging minder serieus was (de VS hadden hun
handen vol aan de oorlog in Irak en Afghanistan) maar ook omdat de EU beloftes
had gedaan die zij niet kon waarmaken zonder de steun van de VS (bijvoorbeeld
Iraans streven het WTO-lidmaatschap te verwerven). Dit is een andere reden
waarom het argument dat het mislukken van de mensenrechtendialoog te wijten is
aan het handelen van de EU niet precies is. Zelfs toen het duidelijk was dat Iran
niet van plan was transparantie te verschaffen over zijn atoomprogramma, bleef
de EU vasthouden aan het idee dat alleen een dialoog en de zogenaamde ‘carrot
and stick policy’ tot resultaat zou leiden. En dit terwijl Iran sinds 2005
consequent en systematisch heeft laten weten geen stap terug te zetten ten
aanzien van zijn nucleaire activiteiten.293
Ook het feit dat de EU moeite heeft om met één stem te spreken heeft bijgedragen
aan prestigeverlies van de EU-lidstaten in Iran. Het feit dat bijvoorbeeld de
Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner in 2007 Iran met een
oorlog dreigde (buiten de VN-Veiligheidsraad om) is in dit verband een goed
voorbeeld.294 Naast het feit dat het een van het EU-beleid afwijkende uitspraak
was, en niet overeenstemming met de gebruiken van de EU en daardoor
ongeloofwaardig, was het ook een uitspraak die niet op Europees niveau gedeeld
werd. Zo was Duitsland een felle tegenstander van de oorlogsoptie, maar ook van
verscherpte sancties tegen Iran.295
De Duitse houding in deze kwestie was opvallend, maar tegelijkertijd ook in
overeenstemming met de buitenlandse politieke cultuur van Duitsland. Dit omdat
de regeringen van Bondskanselier Schröder en Angela Merkel aandrongen op
dialoog en diplomatie. Deze stellingname is in overeenstemming met de rol van
Duitsland als een allemansvriend en ‘eerlijke makelaar’ en met het feit dat Berlijn
zich niet graag laat meeslepen in risicovolle ondernemingen. Het is opvallend
the Esfahan UCF Project and the Work on the Centrifuges in Natanz’, te zien via
http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/108/0/805.htm (04/08/2011).
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omdat het nota bene Duitsland was, de Zivilmacht, die niet wilde meewerken aan
het verscherpen van de door de VN gesteunde sancties tegen het Iraanse regime
en dus geen verantwoordelijkheid wilde nemen.296
Dit is het dilemma van de Duitse buitenlandse politiek; aan de ene kant de
voorkeur geven aan een terughoudende politiek van ‘Keine Experimente’, aan de
andere kant een zelfbeeld van Zivilmacht er op nahouden waar ethische principes
de buitenlandse politiek vorm horen te geven en niet alleen rationele economische
of veiligheidsstrategische calculaties. Critici van Duitsland herkenden in het
Duitse gedrag sarcastisch ‘de houding van de vrome christen die de hele week
openlijk zijn geloof betuigt, maar op zondagochtend – met de kerktoren al in zicht
– toch maar de kroeg induikt’.297
Het is aannemelijk dat de hardere opstelling van Duitsland en EU ten aanzien van
Iran en het feit dat het EU-standpunt ten aanzien van de islamitische republiek
meer op die van de VS is gaan lijken niet het gevolg is van een proactieve
mentaliteitsverandering van EU-leiders, maar veeleer een reactie is op de
antiwesterse standpunten en praktijken van de regering van president
Ahmadinejad.298
Terug naar de stelling van wetenschappers die de EU verantwoordelijk houden
voor het falen van de constructieve dialoog met Iran. In deze studie wordt anders
beweerd. De stelling hier is dat het mislukken van de constructieve dialoog en in
het bijzonder van de mensenrechtendialoog voor een belangrijk deel te maken
heeft met de interne strijd tussen de politieke elites van Iran. De uitvoerende
macht die vanaf 1998 tot 2005 in handen van de zogenaamde
hervormingsgezinde groeperingen was, wat ook gold voor de wetgevende macht
tussen 2000 en 2004, werd systematisch tegengewerkt door de rechterlijke macht
en de Raad van de Hoeders. Hierdoor zijn wezenlijke hervormingen
tegengehouden.
Al in 1999 met het de kop indrukken van de studentendemonstraties in Iran en het
brute geweld dat het regime hierbij gebruikte was duidelijk dat de islamitische
republiek hervormingen niet zou toestaan.
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Daarnaast werd het met de continue tegenwerking van de wetsvoorstellen van de
zesde Majles door de Raad van de Hoeders duidelijk dat verkiezingen in Iran
relatief weinig betekenen. Religieuze instituties die niet direct door het volk
gekozen worden hebben in Iran veel meer macht dan republikeinse instituties die
wel door het volk (nadat de Raad van de Hoeders de kandidaten heeft
goedgekeurd) gekozen worden. In Iran zijn theocratische benoemingen
belangrijker voor mogelijke hervormingen dan republikeinse verkiezingen. De
wil van de machthebbers gaat in Iran boven het primaat van het recht.
Welke rol hebben de ‘hervormers’ dan gespeeld gedurende de periode 1997-2005
toen president Khatami aan de macht was? Deze vraag is belangrijk omdat het
erop lijkt dat niet alleen de Europese beleidsmakers maar ook Iraniërs zelf soms
vergeten hoe manicheïstisch de leiders van de islamitische republiek denken. Dit
manicheïsme heeft zijn wortels zowel in de leer van Zarathustra (en de
dichotomie tussen ‘goed’ en ‘kwaad’) als ook in de geschiedenis van de islam (de
dichotomie tussen ‘het huis van de islam’ en ‘het huis van de ongelovigen’). De
leiders van de islamitische republiek denken in termen van ‘van ons’ (khodi) en
‘niet van ons’ (gheire khodi). Khatami en andere hervormers behoren natuurlijk
tot de groep die ‘bij ons’ (khodi) hoort; ze geloven in het principe van de Velayate
Faghih, ze zijn overtuigd van de superioriteit van de islam en zijn vóór de
toepassing van de sharia in Iran. Ze zullen nooit de staat Israël erkennen en
zullen geen liberale democratische normen zoals politieke vrijheden in Iran
implementeren. Dat zou immers tot gevolg hebben dat een bahai ook wordt
toegestaan een universitaire opleiding te volgen, dat een soefi niet voor zijn of
haar leven hoeft te vrezen en dat vrouwen evenveel ‘waard’ worden als mannen.
Dit allemaal omdat de zogenaamde hervormers de grondwet van de islamitische
republiek erkennen. De rol van hervormers is gedurende de periode 1997 tot 2005
om het zacht uit te drukken enigszins geromantiseerd.
Een groot deel van de Iraanse bevolking had in 1997 voor hervormingen gekozen.
Het regime kon echter deze hervormingen tegenhouden omdat het voor zijn
inkomsten niet geheel afhankelijk was (en is) van de bevolking. Historisch gezien
gaan democratische hervormingen vaak hand in hand met de ontwikkeling van
het belastingsysteem. 299 Het Iraanse volk betaalt weinig belasting, kan daarom
ook weinig eisen stellen aan de bestemming van het belastinggeld en kan daarmee
ook weinig zeggen over het bestuur van Iran. De reden is dat het regime voor zijn
inkomsten steunt op de olie-opbrengsten. Ook tegen deze achtergrond (die altijd
een rol heeft gespeeld in de recente politieke en economische geschiedenis van
Iran) kan worden gesteld dat politieke hervormingen meer een retorische
299
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aantrekkelijkheid hadden dan dat ze werkelijk konden worden gerealiseerd. De
oorzaken van het falen van de constructieve dialoog moeten daarom zowel in het
EU-beleid gezocht worden als ook in de Iraanse politiek zelf.
De oorzaken van het falen van de kritische en de constructieve dialoog tussen de
EU en Iran zijn gegeven. Rest nog de klassieke vraag in de Iranpolitiek van
Duitsland en andere EU-landen; wat drijft de Iraanse politieke elite? Is ideologie
de bepalende factor? In geval van de islamitische republiek, de politieke islam, of
zijn directe belangen, met andere woorden is het machtsbehoud van het regime
bepalend? Het Iraanse politieke systeem is gecompliceerd en moeilijk te
doorgronden. Een volledig en uitputtend antwoord is dan ook moeilijk te geven.
Toch zijn een paar kenmerken van de buitenlandse politiek van de islamitische
republiek duidelijk geworden waar Duitsland en andere EU-lidstaten rekening
mee kunnen houden bij het formuleren van een Iranpolitiek in de toekomst.
Systeembehoud is ook in de officiële buitenlandse politiek van Iran de hoogste
prioriteit. Hiermee is het land geen uitzondering ten opzichte van veel andere
staten en daarom ook relatief voorspelbaar. Vooral wanneer de veiligheid van het
regime in het geding komt is overleven het hoofddoel.300
Tegelijkertijd speelt ideologie in de vorm van de sjiitische islam een belangrijke
rol in het buitenlandse beleid van Iran. Op verschillende manieren is het mogelijk
naar de rol van religieuze ideologie in het buitenlandse beleid van Iran te kijken.
In de economische buitenlandse politiek bijvoorbeeld speelt religie slechts een
geringe rol. Zo speelt het geen rol in het Iraanse streven lid te worden van de
Wereldhandelsorganisatie. Ook heeft Iran de wens uitgesproken een permanente
handelsovereenkomst met de EU te willen tekenen. Tevens onderhoudt Iran
goede economische betrekkingen met communistische (en dus atheïstische)
regimes in Cuba en China. Religie vormt geen belangrijk obstakel in de
economische betrekkingen van de islamitische republiek met andere landen.
De Iraanse buitenlandse politiek in het Midden-Oosten is wel ideologisch van
aard en wordt door de politieke islam gevormd. Het antizionisme en het niet
erkennen van de staat Israël zijn een goed voorbeeld in dit verband. Ook het
steunen van organisaties als de Hezbollah en Hamas kunnen in dit licht gezien
worden. De anti-Israëlische retoriek heeft ook als (soft power) functie om de
bevolking van Arabische landen in het Midden-Oosten die vaak op autoritaire
wijze geregeerd worden en bovendien bondgenoten van de VS zijn achter Iran te
krijgen.
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De Iraanse buitenlandse politiek ten aanzien van het Verre Oosten maar ook ten
aanzien van Latijns-Amerika is niet ideologisch (in religieuze zin) van aard. Iran
onderhoudt om een paar voorbeelden te geven goede betrekkingen met China,
Noord-Korea, Zuid-Korea, maar ook met Cuba, Venezuela, Bolivia en Brazilië.
De Iraanse buitenlandse politiek ten aanzien van de EU is veel complexer. Aan de
ene kant wordt het Iraanse beleid beïnvloed door de historische betrekkingen met
afzonderlijke EU-landen. Zo vertrouwen Iraniërs en de leiders van de islamitische
republiek zijn hierin geen uitzondering Engeland niet, maar Duitsland wel. Aan
de andere kant beschouwt Iran de EU als een aantrekkelijke economische partner
die bovendien op het politieke niveau een tegenwicht kan bieden tegen het
Amerikaanse antagonisme jegens Iran. De relatie met de EU is tegelijkertijd altijd
gespannen geweest en zal ook gespannen blijven omdat de EU ook een
mensenrechtenpolitiek ten aanzien van Iran voert (iets waar Iran in zijn
betrekkingen met Rusland, China en Latijns-Amerikaanse landen geen last van
heeft). In dit opzicht zal religie altijd een rol spelen in de betrekkingen tussen de
EU en Iran. Teheran zal de EU altijd blijven beschuldigen zijn liberale, seculiere
normen te willen opleggen aan Iran. En de hervormingen die de EU van Iran eist,
zullen nooit doorgevoerd worden tegen de achtergrond van het feit dat het Iraanse
politieke systeem een theocratisch systeem is. Zolang de Raad van de Hoeders uit
conservatieve geestelijken bestaat, zullen hervormingen met betrekking tot
mensenrechten binnen de politieke en rechtsstructuren van Iran niet mogelijk zijn.
Daarnaast zorgt de complexe machtsstructuur van Iran er voor dat naast het
officiële buitenlandse beleid van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken
waar systeembehoud voorop staat, ook sprake is van een niet officiële politiek.
Instituties zoals de Revolutionaire Garde voeren een eigen buitenlands beleid dat
idelogisch en antiwesters van aard is.
De ontwikkelingen in de laatste dertig jaar op binnenlands niveau laten een
gemengd beeld zien als het om de rol van religie in de politiek gaat. Structureel is
er niets veranderd. De republikeinse instituties hebben veel minder macht dan de
religieuze. Conjunctureel zijn er wel periodes geweest waarin de rol van
religieuze ideologie in het dagelijks leven van de bevolking aangescherpt dan wel
versoepeld is. Tijdens het presidentschap van Khatami bijvoorbeeld heeft de
bevolking meer persoonlijke vrijheid mogen proeven dan gedurende de
regeerperiode van president Rafsandjani of die van Mahmoud Ahmadinejad. De
ontwikkelingen zijn bovendien conjunctureel van aard (en niet lineair) omdat, om
een voorbeeld te geven, gedurende de wintermaanden toezicht op
kledingsvoorschriften minder streng is (omdat het sowieso koud is en men
vanzelf bedekkende kleding draagt) en in de zomermaanden veel strenger omdat
vanwege het warme weer mannen en vrouwen sneller geneigd zijn zich schaarser
te kleden.
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Als het om politieke vrijheden gaat zijn er weinig verschillen geweest tussen de
verschillende regeringen. Een mogelijke verklaring hiervoor, naast de nadruk op
de ondemocratische politieke structuren, heeft met het feit te maken dat het
Iraanse regime voor zijn inkomsten niet afhankelijk is van belastingopbrengsten,
en zo van het volk, maar van de eigen olie-opbrengsten. Het opleggen van de
politieke islam heeft vooral succes omdat het regime zich geen zorgen hoeft te
maken over zijn inkomsten (iets vergelijkbaar speelt zich ook in Saoedi-Arabië
af).
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Conclusie
In het voorgaande is de Duitse Iranpolitiek in de periode 1871-2005 onderzocht.
Hiermee is deze studie de eerste wetenschappelijke verhandeling van dit
onderwerp over een lange periode. De centrale onderzoeksvragen waren: Wat zijn
de doelstellingen van de Duitse Iranpolitiek vanaf het ontstaan van de DuitsIraanse betrekkingen? Op welke wijze en hoe effectief zijn ze verwezenlijkt?
Welke gevolgen heeft het GBVB van de EU vanaf 1992 gehad op de Duitse
Iranpolitiek en vice versa? En, in hoeverre kunnen we de identiteitsperceptie van
Duitsland als Zivilmacht herkennen in de praktijk?
In het theoretische kader is betoogd dat de Duitse Iranpolitiek systematischer
geanalyseerd kan worden wanneer tegen de achtergrond van de theorieën van
internationale betrekkingen, de politieke, economische en culturele relaties tussen
Duitsland en Iran worden behandeld. De internationale betrekkingen theorieën
zijn in deze studie echter louter als een instrument gebruikt. Het doel was niet om
deze theorieën inhoudelijk te toetsen. Desalniettemin is hier aangetoond dat
internationale betrekkingen theorieën wel noodzakelijk maar niet voldoende
instrumenten zijn voor buitenlandse beleid analyse. Ze zijn algemeen van aard en
daarom meer geschikte instrumenten aan de hand waarvan de internationale
politiek verklaard kan worden. Hieruit is geconcludeerd dat voor een uitputtende
analyse van de Duitse Iranpolitiek beter een beroep kan worden gedaan op
rolconcepten. In deze studie is betoogd dat de variabele identiteit van wezenlijk
belang is in het vormgeven van de buitenlandpolitieke determinanten van een
staat. Helaas wordt identiteit als variabele, omdat het moeilijk definieerbaar is,
door theoretici van internationale betrekkingen vaak buiten beschouwing gelaten.
Hier is juist aan de hand van rolconcepten in de Duitse buitenlandse politiek meer
nadruk gelegd op de invloed van sociale identiteiten bij het tot stand komen van
buitenlands beleid. In dit verband is onderzocht in hoeverre de identiteitsperceptie
van Duitsland als een Zivilmacht herkenbaar is in de Duitse Iranpolitiek.
In deel I is de geschiedenis van de Duitse Iranpolitiek in kaart gebracht. De
meerwaarde van het historische deel is geweest twee belangrijke theses in deze
studie te onderbouwen. Ten eerste dat Iran historisch gezien altijd relatief een
positief beeld van Duitsland heeft gehad dat tot op het heden doorwerkt binnen de
Duits-Iraanse betrekkingen. Ten tweede dat Iran historisch gezien de
betrekkingen met Duitsland altijd als een middel heeft gezien om de
grootmachten (Rusland en Verenigd Koninkrijk, en later de VS en de EU) tegen
elkaar uit te spelen. Dit is het concept van ‘Duitsland als derde macht’ genoemd,
een rol die Duitsland nog steeds vervult.
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Op 18 januari 1871 werd het Duitse Keizerrijk uitgeroepen. Bismarck wenste de
dominante positie die het Keizerrijk in Europa had gekregen te behouden. In die
zin was zijn buitenlandse politiek vooral Europees gericht. Hij wilde de vrede op
het Europese vasteland koste wat het kost bewaren en in overeenstemming met
deze strategie wilde hij niet dat Duitsland in conflict zou raken met Rusland.
Iran was aan het einde van de negentiende eeuw op politiek en economisch
gebied feitelijk in een kolonie van Groot-Brittannië en Rusland veranderd. De
Iraanse koning zag Duitsland als de mogendheid die de rol van een derde macht
in Iran kon vervullen en hoopte dat daardoor de invloed van Rusland en GrootBrittannië in Iran zou afnemen. Op verzoek van Iran sloten de twee landen in
1873 een vriendschapsverdrag. Om de Russische belangen in Iran niet te schaden
investeerde Duitsland niet in de Duits-Iraanse betrekkingen. Hoewel zij hiermee
economische kansen liet liggen was Bismarcks beleid op korte termijn, omdat het
niet inging tegen de belangen van Rusland in Iran, effectief. Paradoxaal genoeg
zorgde de Duitse onverschilligheid ten aanzien van Iran er tegelijkertijd voor dat
de positieve beeldvorming in Iran over Duitsland versterkt werd. Iran was
overtuigd dat Duitsland geen koloniale aspiraties in Iran had. Aan het begin van
de twintigste eeuw was het Iraanse vertrouwen in Duitsland verder versterkt.
Met het aan de macht komen van Wilhelm II in Duitsland veranderende ook de
voorzichtige politiek van Bismarck. Wilhelm II wilde van het Keizerrijk een
wereldmacht maken en voerde een zelfbewuster politiek in het de regio MiddenOosten. Duitsland haalde onder zijn leiderschap vooral de betrekkingen met het
Ottomaanse Rijk aan en had in Iran geen bijzondere interesse. Paradoxaal genoeg
echter had de toename van de activiteiten van het Keizerrijk in het MiddenOosten tot gevolg dat Rusland en Groot-Brittannië Iran in 1907 officieel in twee
invloedssferen verdeelden. Tot 1914 voerde Duitsland geen economische en ook
geen culturele politiek ten aanzien van Iran.
Gedurende de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog waren er geen officiële
diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en Iran. Dit veranderde met het aan
de macht komen van Reza Sjah in Iran. Wederom zag Iran in Duitsland een derde
macht, een land dat te vertrouwen was en dat de Sjah kon helpen met zijn
moderniseringsplannen. Duitsland was echter voorzichtig en wilde geen schade
aan de Engelse belangen in Iran toebrengen. De terughoudende politiek van
Duitsland in Iran had succes. De Engelsen gaven tegen de achtergrond van hun
anti-Sovjetpolitiek Duitsland groen licht om in Iran te investeren. Duitse macht
bestond gedurende de Weimar-periode vooral uit economische macht en derhalve
namen vooral de economische activiteiten van Duitsland in Iran vanaf 1926 toe.
Duitse economische activiteiten in Iran vonden in strategische sectoren plaats
waar andere machten zoals Rusland, Engeland en Frankrijk niet met Iran wilden
samenwerken. De economische samenwerking tussen Duitsland en Iran versterkte
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daarom verder het positieve beeld van Duitsland in Iran. De Duitse Iranpolitiek
was gedurende de Weimar-periode effectief. Het Duitse aandeel in de Iraanse
economie zou nog omvangrijker zijn geweest als er geen sprake was van de grote
depressie van de jaren dertig. Op gebied van cultuur was Duitsland niet actief. Op
Iraanse initiatief werden alleen een paar Duitse (technische) scholen in Iran
gesticht.
Met het aan de macht komen van de Nazi’s komt de Duitse Iranpolitiek in een
nieuwe fase terecht. De Duitse Iranpolitiek werd gepolitiseerd en geïdeologiseerd.
Tot 1933 werd de Duitse Iranpolitiek vooral gedreven door economische
belangen. Vanaf 1933 kreeg het een politieke component. Iran nam een plaats in
de anti-Sovjetpolitiek van Duitsland als een van de mogelijke landen die in een
Duitse kamp een blok om de Sovjet-Unie zouden gaan vormen. Voor Iran maakte
een toenadering tot Duitsland het mogelijk om via samenwerking op economisch
terrein en daarbij gebruik makend van Duits kapitaal en technische kennis het
land sneller te moderniseren. Dat de Duitsers inderdaad bereid waren Iran bij zijn
economische moderniseringsplannen te helpen, versterkte wederom het positieve
beeld van Duitsers bij de Iraniërs. Aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog was Duitsland uitgegroeid tot de belangrijkste economische partner
van Iran. Het politieke beleid van de Nazi’s was in tegenstelling tot hun
economisch beleid niet effectief. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
verklaarde Iran zich neutraal. De Duitse cultuurpolitiek werd in de Nazi-periode
onder leiding van Alfred Rosenberg sterk gepolitiseerd. Er werd in samenwerking
met het Ministerie van Propaganda een assertieve cultuurpolitiek ten aanzien van
Iran gevoerd. Het blad Irane Bastasn (Perzische oudheid) werd vanuit Berlijn
gefinancierd en Iraanse studenten werden aangemoedigd en financieel
ondersteund om in Duitsland te gaan studeren. Met de ondergang van de Nazi’s
kwam ook een eind aan de Nazi-cultuurpolitiek.
Na de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1949 voordat Duits-Iraanse
betrekkingen weer op gang kwamen. Aangezien de Bondsrepubliek geen
onafhankelijke politiek voerde en politiek deel uitmaakte van het westerse kamp
en lid was van de NAVO, volgde Duitsland de koers van de VS in Iran.
Bovendien volgde de Bondsrepubliek gedurende de jaren zestig zeer nauwlettend
de Europapolitiek van de Sjah. Bonn wilde in geen geval dat Iran de DDR zou
erkennen. Ook de Duits-Iraanse samenwerking op het gebied van nucleaire
energie paste binnen de strategie van Duitsland (en die van de VS) om te
voorkomen dat Iran bij communistische landen zou aankloppen voor
economische en technologische samenwerking. Iran tekende in 1974 een contract
met Kraftwerk Union voor de bouw van acht kerncentrales in Iran. Verder focuste
Duitsland zich gedurende de periode van de Bondsrepubliek vooral op een
economische politiek in Iran. Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog tot aan
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de Iraanse Revolutie in 1979, samen met de Verenigde Staten een van de
belangrijkste economische partners van Iran. Toch benutte de Bondsrepubliek
niet alle economische kansen die zij had. Tegen de achtergrond van het doel, niet
door andere Europese landen beschuldigd te worden van een Alleingang,
investeerde Duitsland bijvoorbeeld niet in de Iraanse olie-industrie. Deze
vertrouwenwekkende maatregel was politiek succesvol maar was economisch
gezien niet in het belang van Duitsland. De regering in Bonn concentreerde zich
volledig op de export en Duitse directe investeringen in Iran vonden plaats in
politiek minder gevoelige sectoren. Op cultureel gebied had Duitsland na de
Tweede Wereldoorlog tot doel zich als een Kulturstaat te presenteren. In
overeenstemming met deze strategie werd ook de Duitse cultuurpolitiek ten
aanzien van Iran geïntensiveerd. Met het aantreden van de sociaalliberale
regering in 1969 werd onder leiding van Ralf Dahrendorf een nieuwe Duitse
gepolitiseerde cultuurpolitiek geformuleerd die erop gericht was, in de woorden
van Dahrendorf een gesellschafts-politische dialoog op gang te brengen met
landen waarmee de Bondsrepubliek culturele betrekkingen onderhield. Met
betrekking tot Iran was deze politiek effectief. Het Duitse Goethe-Instituut bood
de Iraanse politieke dissidenten een veilig podium om allerlei culturele en
politieke bijeenkomsten te organiseren, waarin politieke en maatschappelijke
discussies tot bloei kwamen. Iraanse intellectuelen kijken nog steeds met
nostalgie terug naar de activiteiten van het Goethe-Instituut in Iran in de jaren
zeventig.
De Iraanse Revolutie van 1979 vormde het vertrekpunt van deel II. Door de
revolutie veranderde de buitenlandpolitieke identiteit van Iran en daarmee ook het
Iraanse buitenlandse beleid. Duitsland verwelkomde aanvankelijk de Iraanse
volksrevolutie tegen de dictatuur van de Sjah. De Bondsrepubliek was het enige
Westerse land dat zijn ambassade in Teheran na de revolutie openhield en hoewel
het revolutionaire regime steeds meer een antiwesterse houding aannam, bleef
Duitsland politiek en economisch contact met Iran onderhouden. Duitsland had
twee doelstellingen. In de eerste plaats wilde het niet dat Iran naar het
communistische kamp zou overlopen. Al snel bleek dat deze bezorgdheid
ongegrond was omdat het nieuwe Iraanse regime sterk anticommunistisch was.
De tweede doelstelling had met het rolconcept van Duitsland als handelsmacht te
maken. De Bondsrepubliek wilde zijn goede economische contacten met Iran ook
na de revolutie voortzetten. De politieke contacten tussen de Duitsland en Iran
zijn na de Iraanse Revolutie niet zo hecht geweest als vóór de Iraanse Revolutie.
Duitsland hervatte bijvoorbeeld niet meer zijn werkzaamheden in de bouw van de
Iraanse nucleaire installaties in Bushehr. De druk vanuit de VS en Israël op
Duitsland was in dit verband ook groot. De Duitse Iranpolitiek van na 1979 kan
het beste als een zakelijke verstandhouding bestempeld worden. Duitsland als een
260

allemansvriend die een politiek van de middenweg ten aanzien van Iran heeft
proberen te voeren en tegelijkertijd rekening heeft gehouden met Amerikaanse en
Israëlische bezorgdheid over de Duitse toenadering tot de islamitische republiek.
Na het einde van de Iraaks-Iraanse oorlog in 1988 en met de Duitse hereniging in
1990, is de Duitse Iranpolitiek in een nieuwe fase terechtgekomen. Iran had twee
doelen in zijn buitenlandse beleid ten aanzien van Duitsland. In de eerste plaats
probeerde de internationaal geïsoleerde islamitische republiek, door toenadering
te zoeken tot Duitsland en daarmee tot de EU, uit haar isolement komen. Met
andere Europese machten als Frankrijk en Groot-Brittannië onderhield Iran geen
goede betrekkingen. Frankrijk had gedurende de Irak-Iran oorlog openlijk
Saddam Hoessein gesteund. Hetzelfde gold voor de Engelsen. Zij hadden
daarnaast nog een bijzondere band met de VS en stonden vijandig ten aanzien van
de islamitische republiek. Bovendien waren na de fatwa van Ayatollah Khomeini
tegen de Britse schrijver Salman Rushdie alle diplomatieke betrekkingen tussen
Iran en Groot-Brittannië verbroken.
In de tweede plaats en in verband met de wederopbouwplannen van de Iraanse
regering, was Duitsland voor Iran het meest geschikte land om daarmee de
economische contacten te intensiveren. Het positieve beeld van Duitsland in Iran,
de leningen die Iran in Duitsland kon sluiten, de economische en technologische
macht van Duitsland en het belangrijkste, de wil van Duitsland om de
betrekkingen met Iran aan te halen, vormden de basis voor het intensiveren van
Duits-Iraanse betrekkingen na 1990.
Duitsland was na de hereniging en het einde van de Koude Oorlog in staat een
zelfstandige buitenlandse politiek te voeren. Zijn Iranpolitiek liet na 1990 echter
geen belangrijke veranderingen zien in vergelijking tot de periode vóór de
hereniging. Ook na 1990 voerde Duitsland vooral een economische politiek in
Iran. Duitsland groeide in de jaren negentig uit tot de grootste economische
partner van Iran. Het land gebruikte daarnaast zijn politiek kapitaal bij het
beslechten van incidenten tussen Libanon (waar Iran veel invloed heeft) en Israël.
Zo kon Duitsland ook in de rol van een eerlijke makelaar tussen Iran en Israël
bemiddelen.
De goede betrekkingen van Duitsland en Iran werden door de VS bekritiseerd.
Vooral de samenwerking tussen de geheime diensten van de twee staten lag
internationaal gevoelig. Duitsland hielp in de ogen van de Amerikanen een
terroristisch regime. Er was veel kritiek op de goede Duits-Iraanse betrekkingen.
Daarnaast was de Duitse Iranpolitiek niet in overeenstemming met doelstellingen
van een Zivilmacht. Duitsland heeft in de jaren tachtig en begin jaren negentig
economische betrekkingen met Iran laten prefereren boven een normatieve
politiek van een Zivilmacht waar morele overwegingen even belangrijk zijn als
materiële belangen. In het kader van zijn zelfbeeld als Zivilmacht zou Duitsland
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zich veel harder moeten opstellen ten aanzien van Iran. Iran riep immers op tot
het vermoorden van de Europese schrijver Salman Rushdie, vermoordde tevens
Iraanse politieke dissidenten op Europees grondgebied, had geen constructieve
bijdrage aan het vredesproces in het Midden-Oosten, en schond op grote schaal
de mensenrechten in Iran. Duitsland bleef echter tot begin jaren negentig, een
relatief kritiekloos beleid ten aanzien van Iran voeren. Het zelfbeeld van
Duitsland als Zivilmacht kan tot 1992 niet herkend worden in de praktijk van de
Duitse Iranpolitiek.
Tevens is in de periode 1979-1992 geen sprake geweest van een Duitse
cultuurpolitiek ten aanzien van Iran. Iran verbrak na de revolutie de culturele
contacten met Duitsland en ging ook over tot het sluiten van de Duitse GoetheInstituten in Teheran en Shiraz. Later, in reactie op de fatwa tegen de schrijver
Rushdie besloot Duitsland ook af te zien van een cultureel verdrag tussen de twee
landen. Van een systematische en coherente Iranpolitiek is gedurende de periode
1979-1992 geen sprake geweest.
In deel III is de Duitse Iranpolitiek vanaf 1992 in het kader van het
gemeenschappelijke buitenland-en veiligheidsbeleid van de Europese Unie
(GBVB) geanalyseerd. Hierbij heeft in het bijzonder de Duitse en Europese
Iranpolitiek met betrekking tot mensenrechten in Iran de aandacht gekregen.
In tegenstelling tot veel andere onderzoeken is in deze studie aangetoond dat een
van de eerste landen waar het GBVB van de EU toegepast is, de islamitische
republiek is geweest. Bovendien is gesteld dat het GBVB van de EU ten aanzien
van Iran in vele opzichten op de Duitse Iranpolitiek lijkt. Omdat de EU de Duitse
Iranpolitiek volgt, worden Duitse normen en doelstellingen door de EU
overgenomen.
De kritische dialoog was het Duitse initiatief om binnen EU-verband een
Iranpolitiek vorm te geven. In tegenstelling tot de VS wiens beleid gericht was op
het isoleren van Iran, was het doel van de kritische dialoog toenadering zoeken tot
de islamitische republiek. De kritische dialoog lijkt sterk op het Duitse idee van
‘verandering door toenadering’, dat de Bondsrepubliek in zijn Ostpolitik toepaste.
Kenmerken van deze politiek zijn: het voeren van een toenaderingspolitiek, het
voeren van dialoog met het bestaande regime en het vermijden van experimenten,
het creëren van economische interdependentie, en multilateralisme. Deze
kenmerken ook de Duitse buitenlandse politiek in het kader van de kritische
dialoog met Iran. In geval van de kritische dialoog zijn de normatieve
doelstellingen van Zivilmacht politiek concreter geformuleerd. De EU heeft
tussen 1992 en 1996 een mensenrechtendialoog met Iran gevoerd. De EU heeft
middels verklaringen en resoluties mensenrechtenschendingen in Iran
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veroordeeld. Het heeft echter economische betrekkingen met Iran niet laten
beïnvloeden door mensenrechtenschendingen in de islamitische republiek.
Duitsland heeft de mensenrechtendialoog met Iran binnen EU-verband gevoerd,
maar zijn economische politiek in bilateraal verband vormgegeven. Hierdoor
heeft het op bilateraal niveau de kwestie van de mensenrechten niet met Iran
besproken. Aan de ene kant is de mensenrechtenkwestie in Iran voor Duitsland en
de EU niet zo urgent geweest om de economische betrekkingen met de
islamitische republiek op het spel te zetten. In dit opzicht komt dit beleid niet
overeen met de doelstellingen van een ideaaltype civiele mogendheid, waarin
economische betrekkingen net zo belangrijk zijn als niet-materiële doelstellingen,
zoals het bevorderen van mensenrechten. Een mensenrechtendialoog met Iran is
gevoerd, louter om het voeren van de dialoog en niet om het bereiken van tastbare
resultaten. Aan de andere kant is het de vraag of een Zivilmachtpolitik succes kan
hebben tegenover niet zwakke staten als Iran, Rusland of China. In deze studie is
betoogd dat het paradoxale karakter en de tegenstrijdigheden van de Duitse
buitenlandse politiek met betrekking tot het maxime van terughoudendheid aan de
ene kant en het moralisme en maakbaarheididealen aan de andere kant, het
streven naar een Zivilmachtpolitik bemoeilijken, in het bijzonder met betrekking
tot landen waar Duitsland (omvangrijke) economische belangen nastreeft. De
mensenrechtenrapporten van de VN in de periode 1992-1996 laten zien dat geen
vooruitgang is geboekt in de situatie van mensenrechten in Iran. Alleen het
publiceren van verklaringen en aannemen van resoluties waarin
mensenrechtenschendingen in Iran veroordeeld zijn, blijken niet voldoende om
het Iraanse regime over te halen mensenrechten te respecteren. Andere middelen
heeft de EU niet gebruikt om Iran onder druk te zetten. De Duitse en EU-politiek
van een kritische dialoog is met betrekking tot de mensenrechtendialoog niet
effectief geweest.
In verband met de terroristische aanslagen op Iraanse politieke dissidenten in het
Berlijnse restaurant Mykonos in 1992 veroordeelde de Berlijnse rechter Iran en
verklaarde dat de Iraanse minister van Informatie en de Iraanse president schuldig
zijn aan de moorden. Hierop besloten Duitsland en de EU de kritische dialoog
met Iran op te schorten. Het Duitse argument dat door het voeren van een dialoog
met Iran, Iran berekenbaar zou worden bleek niet te kloppen.
Duitsland was een paar maanden nadat de kritische dialoog met Iran was
beëindigd weer bereid, binnen EU-verband een nieuwe dialoogronde met Iran te
starten. Aanleiding voor het hervatten van de betrekkingen waren de Iraanse
presidentsverkiezingen. De hervormingsgezinde presidentskandidaat Mohammad
Khatami had de verkiezingen gewonnen. De winst van Khatami gaf aanleiding tot
het voeren van een ‘constructieve dialoog’. Zelfs na de Mykonos-affaire was het
Duitse standpunt, dat het isoleren van Iran geen oplossing was voor het ‘Iraanse
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probleem’. De EU bood wederom een geschikt podium om de Duitse Iranpolitiek
naar een ander niveau te brengen en binnen een multilateraal verband te
formuleren.
Aan de ene kant had het aan de macht komen van Khatami, zowel op nationaal
niveau bij de meerderheid van de bevolking als op internationaal niveau oprechte
hoop doen ontstaan dat progressieve hervormingen mogelijk waren. In die
hoedanigheid verdiende hij ook steun. Aan de andere kant was de hoop op een
kritischer Iranpolitiek met het aan de macht komen van de Rood-Groene coalitie
in Duitsland in 1998 verder toegenomen. Het was immers altijd de SPD-fractie of
de fractie van Bündnis 90/Die Grünen die kritische Kamervragen aan de regering
in de Bondsdag stelde, en die bovendien voor een kritischer en meer assertieve
Duitse Iranpolitiek pleitte. Wat de Rood-Groene coalitie in de praktijk deed was
echter het voortzetten van de Iranpolitiek van de conservatieve regering van
Helmut Kohl. Het voortzetten van de politiek van regering-Kohl door de RoodGroene coalitie vond ook op het gebied van economische betrekkingen plaats.
Ook het economische beleid van de EU ten aanzien van Iran veranderde in de
periode van de constructieve dialoog niet.
Een van de doelstellingen van de constructieve dialoog was het bevorderen van
democratie en mensenrechtensituatie in Iran. In overeenstemming met deze
gedachte voerde de EU een serie mensenrechtendialogen met Iran. Deze
dialoogrondes haalden echter niet de gewenste doelen. Hoewel in onderzoeken
naar het falen van de Duitse en Europese mensenrechtendialoog met Iran
doorgaans gewezen wordt op het feit dat de politieke retoriek van EU-leden niet
overeenkomt met de daden en dat de EU economische belangen laat prefereren
boven morele doelstellingen, is in deze studie het falen van deze politiek óók
gezocht in de Iraanse politieke structuren en, in wat in dit geval de Europese
Blauäugigkeit met betrekking tot de hoop op hervormingen binnen het Iraanse
theocratische systeem is genoemd. Het politieke systeem van Iran is complex.
Tegelijkertijd is het heel overzichtelijk wanneer gezocht wordt naar de organen
die de macht bezitten om politieke hervormingen in Iran mogelijk te maken.
Alleen de niet door het volk gekozen religieuze toezichthoudende organen
kunnen in de islamitische republiek hervormingen tot stand brengen, en niet, de
de door het volk gekozen republikeinse organen (zoals parlementariërs of de
president). Duitsland en de EU hebben wel degelijk gedurende de vier
dialoogrondes in het kader van de constructieve dialoog tot 2004 geprobeerd een
kritisch beleid met betrekking tot mensenrechten in Iran te voeren. De organen tot
wie zij in overeenstemming met de Duitse strategie van ‘verandering door
toenadering’, toenadering zochten, bleken niet in staat te zijn veranderingen en
hervormingen door te voeren omdat zij binnen de machtsstructuren van de
islamitische republiek machteloos zijn.
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Daarnaast kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de ‘wil’ van de zogenaamde
hervormers met wie de EU een constructieve dialoog voerde. Ook deze
‘hervormers’ vormen een onderdeel van het Iraanse regime en ook zij gaan,
wanneer het gaat om mensenrechten uit van de politieke islam. In die zin is het
een open vraag hoe een Europese mensenrechtenpolitiek die gefundeerd is op de
verlichtingstraditie, waarin de rechten van het individu voorop staan een synthese
kan formuleren met een politieke islamitische orde, waarin de orde centraal staat
en niet het individu, en waarin in veel kwesties de ‘waarde’ die een individu heeft
van zijn of haar geslacht afhangt.
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Appendix 1 Der deutsch-persische Freundschafts, Handels, und Schiffarts1
vertrag vom 11. Juni 1873
Im Namen des allbarmherzigen Gottes!
Seine Majestät der Deutsche Kaiser einerseits und Seine Majestät, dessen Banner
die Sonne ist, der Geheiligste, Erhabene und große Monarch, der unumschränkte
Herrscher und Kaiser der Kaiser aller Staaten Persiens, anderseits
Sind in dem beiderseitigen Gleichmäßigen und aufrichtigen Wunsche, die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen und dem Persischen
Reiche fester zu knüpfen, übereingekommen, die bestehenden Verträge zu
revidieren und sie durch einen neuen, für die Untertanen der Hohen
vertragsschließenden Mächte gleich vorteilhaften und nützlichen FreundschaftsHandels- und Schifffahrtsvertrag zu ersetzen.
Zu diesem Ende haben zu ihren Bevollmächtigen ernannt:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser:
Seine Durchlaucht den Prinzen Heinrich VII. von Reuß, Allerhöchst Ihnen
Generallieutenant und Generaladjutanten, Außerordentlichen und
Bevollmächtigen Botschafter usw., usw.
und
Seine Majestät der Shahinshah von Persien:
Seine Exzellenz Mirza Abdulrahim Khan Said ol Molk,
Allerhöchst Ihren Außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigen Minister
usw., usw.
Und die beiden Bevollmächtigen haben, nachdem sie sich in St.Petersburg
getroffen, ihre Vollmachten ausgewechselt und dieselben in gehöriger Form
befunden, sich über die folgenden Artikel geeinigt:
Artikel 1
Wie bisher wird zwischen den Staaten und den Untertanen der Hohen
vertragsschließenden Mächte aufrichtige Freundschaft und gutes Einverständnis
herrschen.
Artikel 2
Die beiderseitigen Botschafter, Bevollmächtigen Minister oder andere betreffende
diplomatische Agenten sowie das ganze Personal ihrer Missionen sollen
beiderseits ebenso aufgenommen und behandelt werden, wie in dem betreffenden
Lande die Botschafter, Bevollmächtigen Minister oder andere diplomatische
1

Deze tekst is voor het eerst gedrukt (in het Frans en Duits) in: F. Stolze en F. C. Andreas, Die
Handels Verhältnis Persiens, 1885, 57- 63. Hier is het verdrag letterlijk overgenomen.
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Agenten der meistbegünstigten Nationen Ehren, Vorrechte und Freiheiten
genießen.
Artikel 3
Zum Schutze ihrer beiderseitigen Untertanen und ihres Handels sowie um gute
und billige Beziehungen zwischen ihren Untertanen zu erleichtern, behalten sich
die beiden Hohen vertragsschließenden Mächte das Recht vor, je drei Konsuln in
den betreffenden Staaten zu ernennen.
Die deutschen Konsuln werden ihren Wohnsitz zu Teheran, zu Täbriz, und zu
Bushähr haben.
Die persischen Konsuln werden ihren Wohnsitz in Deutschland überall da haben,
wo sich Konsuln einer fremden Macht finden.
Die Konsuln der Hohen vertragsschließenden Mächte werden wechselseitig
sowohl für ihre Person und die Ausübung ihrer Amtspflichten, als auch für ihre
Häuser, die Beamten ihrer Konsulate und die in ihrem Dienste befindlichen
Personen dieselben Ehren und dieselben Vorrechte genießen oder in Zukunft
genießen werden.
Im Falle öffentlicher Unruhen soll den Konsuln auf ihr Verlangen eine
Schutzwache bewilligt werden, um die Unverletzlichkeit der konsularischen
Wohnung zu sichern.
Die diplomatische Agenten und Konsuln Deutschlands und Gleicherweise die
diplomatischen Agenten und Konsuln des persischen Reiches dürfen weder
insgeheim, noch öffentlich irgendeinen persischen und beziehungsweise einen
deutschen Untertan beschützen, der nicht wirklich durch ihre Gesandtschaften
oder durch die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln oder konsularischen
respektiven Agenten beschäftigt wird.
Es versteht sich jedoch, dass, wenn einer der konsularischen Agenten eines der
Hohen vertragsschließenden Teile sich in Handelsgeschäfte auf dem Gebiet der
andern Macht einlassen sollte, er in dieser Beziehung denselben Gesetzen und
denselben Handel treibenden Landsleute unterworfen sind.
Artikel 4
Die Untertanen jedes der vertragsschließenden Teile sollen auf dem Gebiete des
andern dieselben Rechte, Vorrechte und Freiheiten und genießen, welche die
Untertanen der meistbegünstigten Nation in Bezug auf Handel und Schifffahrt
gegenwärtig genießen oder in Zukunft genießen werden.
Artikel 5
Die Untertanen der beiden Hohen vertragsschließenden Teile sollen in voller
Freiheit die beiderseitigen Gebiete bereisen und durch dieselben hindurchreisen
dürfen, um sich in benachbarte Länder zu begeben, ohne daran durch die
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Ortsbehörden verhindert zu erden, welche ihrerseits sie mit der größten Sorgfalt
vor jeder Unannehmlichkeit zu behüten suchen werden, indem sie beständig über
ihre persönliche Sicherheit wachen, sie mit möglichster Rücksicht behandeln,
damit sie weder Schädigung, noch Behinderung, noch Unbilden irgend welcher
Art auf ihrer Reise erleiden, und indem sie sie zu diesem Zwecke mit
Geleitbriefen, Firmanen und andern Dokumenten versehen.
Artikel 6
Die Untertanen der Hohen vertragsschließenden Teile, welche in ihrer
Eigenschaft as Kaufleute, Handeltreibende oder Reisende sich in die betreffenden
Gebiete ihrer Geschäfte halber begeben mögen, sollen daselbst von ihrer Ankunft
bis zu ihrer Abreise mit denselben Rücksichten und auf demselben Fuße
aufgenommen und behandelt werden, wie die Untertanen der meistbegünstigten
Nationen.
Die Untertanen der Hohen vertragsschließenden Teile sollen daher unbehindert
Waren zu Wasser oder zu Lande in die betreffenden Länder einführen, von da
ausführen oder durch sie hindurchführen, und den Handel in dem ganzen
Bereiche ihrer Staaten ausüben können, in Übereinstimmung mit den in den
betreffenden Ländern in Kraft stehenden Bestimmungen und Gesetzen; werden
dort Häuser, Magazine und Läden für ihre Geschäfte mieten dürfen und werden
unter keinem Namen oder Vorwande irgendeiner Auflage unterworfen werden,
der nicht auch die Angehörigen der meistbegünstigten Nationen unterworfen
waren.
Es versteh sich, dass, wenn der Hohe Hof von Iran der Untertanen einer fremden
Macht das Recht einräumen sollte, in Persien Grundstücke, Häuser, Magazine
oder andre Immobilien zu erwerben oder zu besitzen, das gleiche Recht auch den
Angehörigen des Deutschen Reiches eingeräumt werden würde.
Die Kaufleute der beiden Nationen, welche Binnenhandel in den beiden Ländern
treiben wollen, sollen in Bezug auf diesen Handel den Gesetzen des Landes
unterworfen sein, in welchem sie Handel treiben.
Artikel 7
Die Angehörigen des Deutschen Reiches, welche waren in Persien einführen oder
daraus ausführen, sollen in Hinsicht der Zollgebühren auf demselben Fuße
behandelt werden, wie die Angehörigen der meistbegünstigten Nationen.
Ebenso sollen die persischen Untertanen, welche Waren nach Deutschland
einführen oder daraus ausführen, in betreff der Zollgebühren und auflagen ebenso
behandelt werden, wie die Angehörigen der meistbegünstigten Nationen.
Artikel 8
269

Es soll den Handelsschiffen jedes der Hohen vertragsschließenden Teile gestattet
sein, sei es beladen, sei es in Ballast, nach Belieben in den betreffenden Ländern
alle Buchten und Flüsse, sowie alle durch die Regierung des Landes dem
Seehandel geöffneten Häfen, Reden und Ankerplätze zu besuchen. Diese Freiheit
soll für die Schiffe und Angehörigen der Hohen vertragsscließenden Mächte das
Recht in sich schließen, Einfuhr- und Ausfuhr-Handel in derselben Ausdehnung,
wie die Schiffe und Angehörigen der meistbegünstigten Nationen zu treiben,
ebenso wie das Recht, sich mit allen Handelsoperationen zu beschäftigen, deren
Ausübung kraft der in den betreffenden Ländern bestehenden Gesetze erlaubt ist,
die Handelsschiffe und die betreffenden Personen sollen in allen Stücken in
dieser Beziehung auf demselben Fuße behandelt werden, wie die Schiffe und
Angehörigen der meistbegünstigten Nationen.
Artikel 9
Die Schiffe einer der Hohen vertragsschließenden Mächte, welche in Ballast oder
beladen, aus welchem Lande immer es sei, in den Häfen der andern anlaufen,
sollen, sowohl beim Einlaufen als auch beim Auslaufen auf demselben Fuße
behandelt werden, wie die Schiffe de meistbegünstigten Nationen, und zwar in
Bezug auf Hafengelder, Tonnengelder, Leuchtfeuergebühren, Lotsengelder,
sowie jede andre Gebühr oder Belastung, welcher Art oder Namens sie sei, und
ob sie der Krone oder den betreffenden Städten oder irgendwelchen Privatanlagen
zukomme.
Artikel 10
In Bezug auf das Vorkommen von Schiffbrüchen verpflichten sich die Hohen
vertragsschließenden Teile, die nötigen Maßregeln zu treffen, damit der Bergung
ihrer respektiven auf den Küsten des einen oder des andern gescheiterten Schiffe,
wie auch der Personen und Gegenstände jeder Art, die sich an Bord derselben
befinden, dieselbe Sorgfalt gewidmet werde, welche unter gleichen Umständen
der Bergung der Schiffe der meistbegünstigten Nation gewidmet werden würde.
Sie verpflichten sich Gleicherweise, darüber zu wachen, dass die Trümmer des
gescheiterten Schiffes, die Schiffspapiere, bares Geld, Effekten, Utensilien und
andre Gegenstände von Wert in gute Obhut genommen werden, wie dies in
Bezug auf die gescheiterten Schiffe der meistbegünstigten geschieht , sowie dass
von dem Vorfalle der interessierten Regierung durch das Organ ihres Konsuls
oder nächsten Handelsagenten oder auf jedem andern Wege Kenntnis gegeben
wird, indem dabei alles in der angemessensten Weise zu ihrer Verfügung gestellt
wird, sowie endlich dass alle geborgenen Gegenstände, oder der bei dem Verkauf,
falls ein solcher notwendig war, gelöste Preis getreulich den Eigentümern oder
ihren Bevollmächtigen oder in Ermangelung beider dem Gewahrsam des Konsuls
oder des Agenten der interessierten Regierung übergeben werden.
Artikel 11
270

Die Offiziere, Beamten oder Untertanen des Hofes von Iran sollen nicht
gewaltsam in die Behausung eines Deutschen, noch in seine Magazine oder
Läden eindringen dürfen; im fall der Notwendigkeit muß der diplomatische Agent
oder der Konsul, dem der Betreffende untersteht, davon benachrichtigt werden,
und eine jede Haussuchung soll nur in Gegenwart der abgeordneten Kommissare
des besagten Agenten oder Konsuls stattfinden dürfen. An Orten, wo es keine
Agenten oder Konsuln gibt, sollen die Angehörigen des Deutschen Reiches in
dieser Hinsicht behandelt werden, wie die Angehörigen der meistbegünstigten
Nation an den Orten, wo es keinen Agenten oder Konsul ihrer Regierung gibt.
Artikel 12
Alle Kontrakte und andern Verbindlichkeiten der Angehörigen der Hohen
vertragsschließenden Mächte in Bezug auf Handelsgeschäfte sollen getreulich
aufrechterhalten und mit der höchsten Sorgfalt durch die beiderseitigen
Regierungen beschützt werden.
Um besser über die Sicherheit der Angehörigen der Staaten des Deutschen
Reiches in Persien wachen zu können, sollen die Schuldscheine, Wechsel und
Bürgschaftsurkunden, sowie alle durch die Angehörigen der Hohen
vertragsschließenden Mächte abgeschlossen, auf Handelsgeschäfte bezüglichen
Verträge vom Divan Khaneh, oder in Ermangelung dessen von der zuständigen
Ortsbehörde, und in den Orten, wo es einen deutschen Konsul gibt, auch von
diesem unterzeichnet werden, damit man im Falle irgend welcher Differenz die
nötigen Nachforschungen machen und diese Streitigen Angelegenheiten der
Gerechtigkeit gemäß entscheiden könne.
Wer daher, ohne mit so beglaubigten Dokumenten versehen zu sein, einen Prozeß
gegen einen deutschen Untertan anstrengen wollte, und dabei keine andern
Beweismittel beibrächte, als die Aussagen eines Zeugen, soll mit seiner
Forderung nicht gehört werden, es sei denn, dass diese von dem besagten
Deutschen selbst als gültig anerkannt wird.
Das Deutsche Reich wird Gleicherweise über die Sicherheit der persischen
Untertanen in Deutschlandwachen, entsprechend den Gesetzen und bestehenden
Bräuchen, und wird sie in dieser Hinsicht ebenso behandeln, wie die
meistbegünstigten Nationen.
Artikel 13
Alle Zwistigkeiten oder Streitigkeiten und alle Prozesse, die sich zwischen
Deutschen in Persien erheben könnten, sollen durch die betreffenden Vertreter bei
dem Hohen Hofe von Iran oder von dem Konsul, dem sie unterstellt sind, oder
von dem ihrem Wohnorte zunächst befindlichen geprüft oder abgeurteilt werden,
entsprechend den Gesetzen ihres Landes, ohne dass die Ortbehörden dem das
geringste Hindernis oder die geringste Schwierigkeit entgegensetzen dürfen.
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Die Prozesse, Zwistigkeiten und Streitigkeiten, welche sich in Persien zwischen
Deutschen und andern fremden Staatangehörigen ergeben sollten, werden
ausschließlich durch Vermittlung ihrer Agenten oder Konsuln geschlichtet
werden.
Alle Zwistigkeiten oder Streitigkeiten und alle Prozesse, welche sich in Persien
zwischen den Angehörigen der beiden Hohen vertragsschließenden Mächte
ergeben sollten, werden vor den persischen Gerichten abgeurteilt werden, aber
diese Misshelligkeiten und Prozesse werden nur geschlichtet oder entschieden
werden können in Gegenwart und mit Dazwischenkunft des deutschen Vertreters
oder Konsuls, oder im Namen desselben in Gegenwart des zu diesem Zweck
hiermit beauftragten Dragomans, alles dies entsprechend den Gesetzen und dem
Herkommen des Landes.
Sobald der Prozeß einmal durch das Urteil des zuständigen Richters beendet ist,
kann er nicht zum zweiten Mal wider aufgenommen werden; aber wenn die
Notwendigkeit eine Revision des Rechtspruches erfordert, so soll dies nur auf das
Gutachten des Vertreters oder Konsuls, dem die betreffenden deutschen
Untertanen unterstellt sind, oder im Namen dieses Agenten in Gegenwart des
betreffenden Dragomans, und zwar nur vor einem der höchsten Kontroll- und
Kassationshöfe stattfinden können, welche in Teheran, Täbriz, und Isfahan ihren
Sitz haben.
In Erwiderung dieser Verpflichtungen sollen die Untertanen des Hohen Hofes
von Iran in den Staaten des Deutschen Reiches für ihre Interessen und ihre
erworbenen Rechte im Falle von Streitigkeiten des vollen Schutzes der Gesetze
und der Gerichte dieser Staaten genießen, ebenso wie die Angehörigen des
Landes selbst und die anderer fremder Staaten; und die Vertreter, Konsuln und
Agenten des Hohen Hofes von Iran sollen daselbst in Bezug auf ein Einschreiten
zugunsten ihrer Landesangehörigen bei den Behörden dieser Staaten dieselben
Befugnisse haben, welche dort den diplomatischen Agenten und Konsuln der
Meistbegünstigten Nationen zustehen.
Artikel 14
Wenn ein in dem Gebiete des anderen wohnhafter Angehöriger eines der beiden
Hohen vertragsschließenden Teile sich für zahlungsunfähig erklärt oder Bankrot
macht, wird man das Inventar aller seiner Güter, seiner Effekten und seiner
Aktiva und Passiva aufnehmen, um danach die erforderliche Liquidation und die
gerechte Verteilung unter seine Gläubiger zu bewirken.
Im falle ein in Persien wohnender oder verweilender Deutscher sich für
zahlungsfähig erklärt, soll das vorerwähnte Verfahren nur mit Vorwissen und
unter Dazwischenkunft des betreffenden Vertreters oder Konsuls stattfinden, der
an dem Aufenthalt des Bankrotteurs nächsten Orte residiert.
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Wenn ein persischer Untertan in Deutschland falliert, soll in dem
Konkursverfahren dem persischen Vertreter oder Konsul dasselbe Recht der
Einmischung zukommen, welches im gleichen Falle die Vertreter oder Konsuln
der meistbegünstigten Nation genießen.
Auf den Antrag der Gläubiger sollen die entsprechenden diplomatischen oder
konsularischen Agenten der vertragsschließenden Mächte die nötigen
Nachforschungen veranlassen, um festzustellen, ob der Fallierte nicht in seinem
Vaterlande Vermögen besitzt, welches zur Befriedigung ihrer Ansprüche dienen
könnte.
Artikel 15
Falls einer ihrer respektiven Untertanen auf dem Gebiete einer oder der andern
der Hohen vertragsschließenden Mächte verstirbt, soll sein Nachlass unverkürzt
der Familie oder den Teilhabern des Verstorbenen ausgeantwortet werden, wenn
solche vorhanden sind. Falls der Verstorbene weder Verwandte noch Teilhaber
hatte, soll sein in den Ländern der Hohen vertragsschließenden Teile vorhandener
Nachlass unverkürzt der Obhut der respektiven Agenten oder Konsuln
überantwortet werden, damit diese darüber entsprechend den Gesetzen und dem
Herkommen ihres Landes verfügen.
Artikel 16
Was Angelegenheiten der Kriminalgerichtsbarkeit anlangt, in welche deutsche
Untertanen in Persien oder persische Untertanen in Deutschland verwickelt sein
sollten, so werden die in den betreffenden Staaten nach dem Modus abgeurteilt
werden, der dort in Betreff der meistbegünstigten Nation angenommen ist.
Artikel 17
Die Kaiserlich Deutsche Regierung verpflichtet sich, keinem persischen Untertan
eine Naturalisationsurkunde auszustellen, es sei denn mit ausdrücklicher
vorhergehender Einwilligung der Persischen Regierung; die Persische Regierung
verpflichtet sich ihrerseits ebenso, keinem Angehörigen des besagten Deutschen
Reiches ohne vorherige Zustimmung seiner Regierung eine
Naturalisationsurkunde auszustellen.
Artikel 18
Im Falle eines Krieges einer der vertragsschließenden Mächte mit einer andern
Macht soll aus diesem alleinigen Grunde eine Schädigung, eine Beeinträchtigung
oder eine Untergrabung des guten Einverständnisses und der aufrichtigen
Freundschaft nicht eintreten, welche für immer zwischen den Hohen
vertragsschließenden Mächten bestehen sollen. Falls Persien in einen Streit mit
einer andern Macht verwickelt werden sollte, erklärt die Deutsche Regierung sich
bereit, auf Wunsch der Regierung Seiner Kaiserlichen Majestät des Schah ihre
guten Dienste anzuwenden, um zur Beilegung des Streites beizutragen.
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Artikel 19
Der gegenwärtige Vertrag soll vom Tage seiner Unterzeichnung an bis zum
Ablauf von zwölf Monaten in Kraft bleiben, nachdem eine der Hohen
vertragsschließenden Mächte der andern von der Absicht Kenntnis gegeben
haben wird, ihn außer Wirksamkeit zu setzen.
Jedoch behalten sich die beiden Hohen vertragsschließenden Teile das Recht vor,
unter beiderseitigem Einverständnis in den vorliegenden Vertrag alle Änderungen
einzufügen, welche mit seinem Geiste oder seinen Grundsätzen nicht in
Widerspruch stehen, und deren Nützlichkeit durch die Erfahrung nachgewiesen
sein sollte.
Artikel 20
Die Bestimmungen des vorliegenden Vertrags sind Gleicherweise af das
Großherzogtum Luxemburg anwendbar, solange es den Systemen der deutschen
Zölle und Steuern angehört.
Artikel 21
Die Gouverneure, Kommandanten, Zollbeamten, Offiziere und übrigen Beamten
der Hohen vertragsschließenden Mächte sollen gehalten sein, die Bestimmungen
dieses Vertrages mit aller möglichen Genauigkeit zu erfüllen, und ohne sie im
mindesten zu verletzen. Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert, und die
Ratifikationsurkunden sollen zu St. Petersburg ausgetauscht werden, innerhalb
eines Zeitraums von drei Monaten oder, wenn tunlich, eher.
Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten der Hohen
vertragsschließenden Teile den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet und
demselben ihre Siegel beigedrückt.
So geschehen zu St. Petersburg 11. Juni 1873, in vier Ausfertigungen, wovon
zwei in französischer und zwei in Persischer Sprache. Den 15. Rabi el Sani im
Jahre 1290 der Hidjrah.
(L.S) H. VII. P. Reuß
(L.S.) Abdulrahim Khan Said ol Molk
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Appendix 2 Het buitenlandse beleid van Duitsland in de twintigste eeuw
De periode 1890-1918
Het vertrek van Bismarck in het voorjaar 1890 vormde tevens een breuk in het
buitenlandse beleid van het Keizerrijk. Twee onervaren nieuwkomers op het
gebied van buitenlandse politiek, Leo von Caprivi en Adolf Marschall von
Bieberstein, moesten het buitenlandse beleid van Duitsland gaan vormgeven. Leo
von Caprivi was ervan overtuigd dat het ‘systeem’ van Bismarck te complex was.
Buitenlandse politiek kon veel eenvoudiger worden bedreven.1 Eén van de eerste
beslissingen van Von Caprivi was om het herverzekeringsverdrag met Rusland
niet te verlengen.2 Deze ‘neue Kurs’ in de buitenlandse politiek viel tot aan de
Eerste Wereldoorlog samen met een periode van economische bloei (vanaf 1895
was sprake van hoogconjunctuur). De economische opleving zorgde voor meer
zelfverzekerdheid en zo voor een veranderde gevoelsbeleving bij de Duitsers.
Streven om een wereldmacht te worden hing daarmee samen.3
Ook structurele veranderingen in de Duitse economie droegen bij aan de wens tot
het voeren van een nieuwe vorm van buitenlandse politiek. Met de industrialisatie
werden industriële belangen belangrijker dan agrarische, met als gevolg dat
Duitsland zich tot een imperialistische mogendheid wilde ontwikkelen. De derde
reden om met de conservatieve politiek van Bismarck te breken hing samen met
veranderingen in de tijdgeest. Deze jaren vielen aan de ene kant samen met de
hoogtijdagen van het sociaaldarwinisme 4 en aan de andere kant kwam men in
Duitsland tot de conclusie dat Duitland politiek gezien ver achter was gebleven in
verhouding tot zijn economisch potentieel. Duitsland was wel een grote Europese
mogendheid, maar kon en moest, wilde het ook in de toekomst een grote
mogendheid blijven, een wereldmacht worden. Max Weber bracht dit streven als
volgt onder woorden:
Wij moeten inzien dat de eenmaking van Duitsland niet meer dan een jeugdige
dwaasheid was, die de natie op haar oude dag beging en die zij gezien de
extravagante kosten beter had kunnen nalaten, als zij de afsluiting en niet het
begin zou zijn van een Duitse op wereldmacht gerichte politiek.5
Rijkskanselier Bülow vatte dit idee korter en krachtiger samen:

1

Matthew S. Seligmann and Roderick R. Mclean, Germany from Reich to Republic 1871-1918,
Politics, Hierarchy and Ethics, 2000, 108-110.
2
In dit verdrag dat in 1887 getekend werd kwamen de twee landen met elkaar overeen dat wanneer een
van hun op de Balkan in conflict zou raken, de andere partij zich neutraal zou verklaren. Uitzondering
hierop was wanneer Duitsland Frankrijk zou aanvallen, en wanneer Rusland Oostenrijk-Hongarije zou
aanvallen.
3
Haffner, 1988, 58.
4
Seligman en McLean, 2000, 108-47.
5
Haffner, 1988, 61.
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Wij willen niemand in de schaduw zetten, maar willen ook een plaatsje onder de zon.6

Achteraf gezien was de retoriek veel indrukwekkender dan de daden. Belangrijke
koloniale uitbreidingen in vergelijking met Frankrijk of Groot-Brittannië vonden
niet plaats. Wel werd er gestart met de bouw van een oorlogsvloot; de
zogenaamde Flottenpolitik. Volgens Wolfgang Mommsen zijn er twee redenen
voor het feit waarom een grootschalige koloniale uitbreiding niet slaagde.7 Aan
de ene kant waren Engeland en Frankrijk niet bereid Duitsland zijn gang te laten
gaan. Aan de andere kant was de politieke elite in Duitsland verdeeld.8
Wat de argumenten ook zijn, wezenlijke veranderingen bracht de ‘neue Kurs’ niet
met zich mee. Na de Eerste Wereldoorlog kwam er een eind aan het Keizerrijk.
De periode 1890-1914 en de oorlogsjaren tot 1918 kunnen in de Duitse
geschiedenis in de woorden van de Franse politieke denker Raymond Aron als
een overgangsperiode worden gezien, aangezien ze op het Auswärtiges Amt het
systeem van Bismarck niet meer toepasten, maar tegelijkertijd geen coherent
beleid formuleerden waarover het men eens kon worden. 9 De Weltpolitik van
Duitsland zorgde er wel voor dat andere Europese mogendheden daarin een
gevaar zagen en bondgenootschappen met elkaar sloten. Hoewel de Duitsers zelf,
om met Aron te spreken, het niet eens konden worden en geen coherente politieke
strategie konden formuleren, werden de Europese mogendheden het wel eens
over het Duitse gevaar. Nipperdey zegt in dit verband:
Sie gab schließlich der europäischen Politik mehr Richtung auf Blockbildung und
Konfrontation, sie war offensiver als die defensive Taktik Bismarcks.10

De periode 1919-1933
Naar de buitenlandse politiek van de Republiek van Weimar ten aanzien van nietEuropese landen is relatief weinig onderzoek verricht. Pas vanaf de jaren zeventig

6

Ibidem.
Wolfgang J. Mommsen, Imperial Germany 1867-1918 Politics, Culture, and Society in an
Authoritarian State, 1995, 75-100.
8
In de woorden van Mommsen: ‘loomed all the larger in German minds for coinciding with doubts
whether imperialist expansion was actually worth the great expense that it would entail. Imperialism
certainly created exceptional profits for a small section of society; but it also made for arising tax
burden, and thus represented a clear cost for the population as a whole’, Ibidem. 92. Naast deze twee
redenen legt Mommsen ook nadruk op de Duitse symboolpolitiek: ‘Whenever something was
happening, anywhere in the world, Germany had to be there too. The policy, in other words, was
concerned first and foremost with spectacle and only secondarily with concrete practical results’,
Ibidem, 82.
9
Raymond Aron geciteerd in Klaus Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1871-1918 Enzyklopädie
Deutscher Geschichte, 1994, 114.
10
Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866- 1918 Band II Machtstaat vor der Demokratie,
1998, 622.
7

276

in de twintigste eeuw zijn er studies verschenen die zich richten op de bilaterale
betrekkingen van Duitsland met een klein aantal landen.11
Bij zijn analyse van de Duitse buitenlandse politiek en in het bijzonder in zijn
beschouwing over de vraag of er sprake is van een breuk of continuïteit
gedurende de Weimarperiode in vergelijking met het Keizerrijk, stelt Thomas
Nipperdey dat er van een breuk gesproken kan worden. Hij concentreert zich in
het bijzonder op formele institutionele veranderingen na 1918 in vergelijking tot
het Keizerrijk.12
Een bekende representant van de continuïteitsthese is de historicus Andreas
Hillgruber. Hij noemt ter onderbouwing van zijn stelling twee redenen. Ten eerste
werd de buitenlandse politiek van de Weimarrepubliek door dezelfde diplomaten
vormgegeven en uitgevoerd die ook tijdens het Keizerrijk het beleid
formuleerden. Ten tweede laten de geheime activiteiten van het Duitse leger zien
dat zijn grootmachtaspiraties gedurende de Weimarperiode ook niet waren
verdwenen.13
Gottfried Niedhart echter stelt samen met Wolfgang Ruge dat Elitenkontinuität
niet noodzakelijk met Politikkontinuität correspondeert.14 De meerderheid van de
ambtenaren is technocraat die in principe onder elk systeem zijn werk zo efficiënt
mogelijk probeert te doen.
Over het algemeen kan de officiële politiek van Duitsland in deze periode als een
revisionistische politiek gekenmerkt worden. Duitsland wilde graag een
herziening van het vredesverdrag na zijn nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.
Deze herziening kon niet bewerkstelligd worden door het voeren van een
agressief buitenlands beleid, maar moest in samenwerking en binnen een
multilateraal verband met de overwinnaars van de oorlog gerealiseerd worden.15
11
Voor een overzicht naar het verrichte onderzoek naar de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en
andere landen waar het meeste onderzoek naar is gedaan zie Gottfried Niedhart, Die Außenpolitik der
Weimar Republik Enzyklopädie Deutscher Geschichte, 1999.
12
Nipperdey is bovendien van mening dat het niet echt zinvol is om in een analyse van de
buitenlandse politiek van Duitsland op zoek te gaan naar continuïteiten en breuken, omdat er niet
sprake is van één breuk of één continuïteit, maar van meerdere. Hij stelt verder dat veel onderzoekers
die zich met de Weimarperiode bezighouden op zoek gaan naar een oorzaak/gevolg relatie om
verklaringen te vinden voor de vraag hoe Hitler in 1933 aan macht kon komen. Hij stelt: ‘Natürlich
steht 1933 im Zeit-Kontinuum aller früheren Ereignisse der deutschen Geschichte, ja der
Vergangenheit überhaupt; aber wenn man so formuliert, rekurriert man eigentlich auf den
Kausalzusammenhang der Welt und setzt Kontinuität gleich Kausalität; die Diskontinuität, die doch
die Bedingung der Möglichkeit ist, von Kontinuität zu reden, scheidet als Kategorie dann aus. Solche
Allkontinuität aber ist trivial. Doch das meinen wir gar nicht, wenn wir von Kontinuität sprechen’.
Thomas Nipperdey, ‘1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte’, in: Michael Stürmer (Hrsg),
Die Weimarer Republik, 1980, 376 en 374-92.
13
Andreas Hillgruber, Die gescheiterte Großmacht Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945,
1980, 67. Vergelijk: Andreas Hillgruber, Deutsche Großmacht und Weltpolitik im 19. und 20.
Jahrhundert, 1977, 134.
14
Niedhart, 1999, 49.
15
Volgens Haffner had Stresemann (Duits minister van Buitenlandse Zaken) ook andere doelen die hij
op een langere termijn trachtte te verwezenlijken. Deze waren: 1- De ontruiming van het door
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Volgens Niedhart hebben we daarom gedurende het tijdperk van Stresemann
(1923-1929) met een Primat der Westpolitik te maken. 16 Dit Primat der
Westpolitik laat echter alleen de officiële politiek verklaren. Zoals Hillgruber
opmerkt, en ook Haffner legt hier de nadruk op, is tijdens de Weimarrepubliek
sprake geweest van een niet-officiële, met het verdrag strijdige politiek. De
Reichswehr oefende in samenwerking met het Rode Leger in Rusland met
verboden wapens zoals tanks, vliegtuigen en chemische wapens. In ruil hiervoor
gaf de Reichswehr scholing aan het in opbouw zijnde Rode Leger.17
Uit dit summiere overzicht van de kenmerken van de buitenlandse politiek van de
Weimar- republiek blijkt dat het buitenlandse beleid van Duitsland in de jaren
1919-1933 wederom op Europa was gericht. Dat kon ook niet anders. De Duitse
koloniën waren door de overwinnaars van de oorlog afgepakt en het land leed
onder het ‘wurgverdrag’ van Versailles. Hierdoor ging alle aandacht uit naar een
revisionistische politiek die erop gericht was het verdrag van Versailles ongedaan
te maken.
De ondergang van de Republiek betekende een belangrijke breuk in het politieke
systeem en de buitenlandse politiek van Duitsland.18
De periode 1933-1945
Het aan de macht komen van de Nazi’s in januari 1933 zorgde voor radicale
veranderingen in de Duitse buitenlandse politiek. In maart 1933 trad Duitsland
terug uit de Volkenbond. In 1935 werd de algemene dienstplicht heringevoerd en
werd een vlootverdrag gesloten met Groot-Brittannië waarin werd afgesproken
dat de Duitse vloot niet groter dan eenderde van de Britse vloot zou mogen zijn.19
In de jaren 1935-1937 kwam als gevolg van het Duits-Italiaanse engagement in
Spanje tijdens de Spaanse burgeroorlog de as Berlijn-Rome tot stand.20

Frankrijk en Engeland bezette gebied op de linker Rijnoever, 2- Activeren van de in het buitenland
wonende Duitsers, en vooral de Duitsers in Oostenrijk. Zij zouden pogingen tot de Anschluss moeten
ondersteunen. 3- Bewerkstelligen van territoriale herzieningen in Oost-Europa; in de eerste plaats
afschaffing van de Poolse corridor, 1988, 22-3. Deze stelling komt ook voor in het werk van Jonathan
Wright over Gustav Stresemann, de Duitse minster van Buitenlandse Zaken in de jaren 1923-1929.
Jonathan Wright, Gustav Stresemann. Weimar’s Greatest Statesman, 2002.
16
Niedhart, 1999, 90.
17
Haffner, 1988, 116.
18
Over de oorzaken van de ondergang van de Weimarrepubliek is veel onderzoek gedaan. Als
belangrijkste oorzaken worden genoemd: de aanwezigheid van artikel 48 in de Duitse grondwet, de
politieke en economische en militaire macht van de conservatieve krachten die het republikeinse
democratische systeem zo snel mogelijk wilden zien ineenstorten, de grote depressie van 1929, en
hiermee samenhangend de grote afhankelijkheid van Duitsland van Amerikaanse lange termijn en
korte termijn leningen, en de persoon Hitler. Deze oorzaken zorgden samen in die specifieke periode
voor de ondergang van de Weimarrepubliek. Vergelijk: Haffner, 1988, Stürmer, 1983.
19
Marie-Luise Recker, Die Außenpolitik Des Dritten Reiches, 1990, 3-8. Haffner, 1988, 163.
20
Recker, 1990, 15.
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Vanaf 1937 nam de machtspolitiek van Hitler nieuwe vormen aan. In 1938 vond
de Anschluss van Oostenrijk plaats. In 1939 werd een niet-aanvalsverdrag met de
Sovjet-Unie gesloten en korte tijd later viel Duitsland Polen binnen, waarna de
Tweede Wereldoorlog uitbrak.
In 1941 kwam de oorlog met de Duitse oorlogsverklaring aan de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie in een nieuwe fase terecht. In 1945 werden de Asmogendheden door de geallieerden verslagen. Duitsland capituleerde in mei 1945
en het Derde Rijk kwam aan zijn eind.21
Is het mogelijk om een aantal kenmerken van de buitenlandse politiek van Hitler
te identificeren? Als we de Engelse historicus Alan Bullock moeten geloven niet.
Volgens hem is Hitler een principeloze opportunist geweest zonder enig
uitgewerkt programma die alleen uit was op macht en deze op de meest brutale
wijze wilde bereiken.22
De meeste onderzoekers echter zijn het erover eens dat er wel degelijk sprake was
van een ‘programma’. De historicus Andreas Hillgruber vindt dit programma
terug in Mein Kampf. 23 Veroveren van Lebensraum in het oosten, een
rücksichtlose Germanisierung van de veroverde gebieden, een oorlog tegen de
Sovjet-Unie en elimineren van het judische Bolschewismus vormden volgens
Hillgruber het buitenlandpolitieke programma van Hitler.24
Ook de Engelse historici Noakes en Pridham nemen de these van Hillgruber over
met dit verschil dat waar Hillgruber, als gevolg van het ontstaan van de nieuwe
instituties een Systemlosigkeit onderkent in het buitenlandse beleid van de Derde
Rijk, Noakes en Pridham daarop geen nadruk leggen met het argument dat de
buitenlandse politiek van Duitsland gedurende de periode 1933-1945 vooral door
de persoon van Hitler is vormgegeven.25
21

Ibidem, 3-49. Haffner, 1988, 174-203.
Alan Bullock, Hilter, Eine Studie über Tyrannei, 1971.
23
Andreas Hillgruber, Großmachtpolitik und Militarismus im 20. Jahrhundert, 1974.
24
Hiernaast heeft Hans-Adolf Jacobsens het over een conservatieve buitenlandse politiek van het
Duitse Rijk, die met Hitler ook een revolutionair karakter kreeg. De conservatieve kenmerken vindt
hij terug in het feit dat de revisionistische ideeën die tijdens de Weimarperiode op de agenda stonden,
ook in het Derde Rijk de grand strategy van de Duitse buitenlandse politiek bepaalden. Bovendien
vonden na 1930 op het Auswärtiges Amt geen wezenlijke personeelverschuivingen plaats. Ook het
Duitse streven naar Weltmacht was niet nieuw en ging terug naar de periode 1890-1918.
Revolutionair, en vernieuwend in vergelijking met de periode vóór 1933, waren de nieuwe instituties
zoals het Außenpolitische Amt der NSDAP, of, die Auslandorganisation. Hans-Adolf Jacobsens,
Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938, 1968.
25
En Hitler had hiervoor een duidelijk programma dat uit de volgende stappen bestond. Hitlers eerste
doelstelling was de herziening van het verdrag van Versailles. Hierna kon Duitsland alle aandacht
vestigen op het veroveren van Lebensraum, dat van start zou moeten gaan met de Anschluss van
Oostenrijk, en veranderen van Tsjecho-Slowakije en Polen in Duitse satellietstaten. Hierna kon
Duitsland in Hitlers visie de confrontatie met Frankrijk aan. Wanneer Frankrijk verslagen zou zijn dan
kon Duitsland met de werkelijke veroveringen van Lebensraum in Oost-Europa en een oorlog tegen
de Sovjet-Unie beginnen. Hitlers laatste doel was wereldheerschappij. Zie Noakes en Pridham (eds.),
Nazism 1919-1945 Foreign Policy, War and Racial Extermination, 1988, 609-23.
22
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Van belang voor dit onderzoek is om in te zien dat ook tijdens het Derde Rijk
Duitsland in de eerste plaats, een op Europa gericht beleid voerde. Met andere
landen in de wereld werden gedurende deze periode vooral de economische
betrekkingen aangehaald.26
Bovendien valt ook op dat er heel weinig onderzoek is gedaan naar de
betrekkingen van Nazi Duitsland met landen buiten Europa.27 Over Duits-Iraanse
betrekkingen bijvoorbeeld is één boek geschreven. Ook in het belangrijke en zeer
omvangrijke werk van Ian Kershaw over Hitler komt Iran indirect (twee keer)
voor. In het eerste geval heeft Kershaw het over de reactie van Hitler op een
bericht van president Roosevelt die Duitsland om garanties had gevraagd om
dertig landen, waaronder Iran, niet aan te vallen.28 In het tweede geval gaat het
om de militaire strategie van Hitler in 1942 aan het oostfront:
He wanted to take possession of the oil-wells of Maykop, Grozny, and Baku during the
summer, securing Germany’s oil supplies and destroying those of the Soviet Union. Once
the Soviet border had been reached, the breakthrough into the Near East would follow,
occupying Asia Minor and overrunning Iraq, Iran, and Palestine to cut off Britain’s oil
supplies.29

De periode 1945-1990
In mei 1945 werd Nazi-Duitsland verslagen en werd het land door de geallieerden
bezet. De geallieerden hadden in 1944 afgesproken om Duitsland na de
overwinning in bezettingszones te verdelen. Bovendien werd tijdens de
conferentie van Potsdam in de zomer van 1945 besloten welke stappen genomen
moesten worden om te voorkomen dat de Duitsers weer over zouden gaan tot het
voeren van een agressieve politiek. Deze stappen werden bekend als de vijf D’s:
demilitariseren, decentraliseren, denazificeren, democratiseren, en ontwapening
(in het Engels disarmament). 30 Gedurende de jaren 1945 tot 1949 werd het
bezette Duitsland bestuurd door een geallieerde militaire regering met als gevolg
dat Duitsland geen zelfstandig buitenlands beleid kon voeren.
Het is onmogelijk om de buitenlandse politiek van Duitsland na 1945 te
analyseren zonder te verwijzen naar de politieke situatie in de wereld. Niet alleen
Duitsland maar heel Europa, en eigenlijk de hele wereld werden na de Tweede
Wereldoorlog verdeeld in twee vijandige kampen: het kapitalistische onder
leiding van de VS, en het communistische onder leiding van de Sovjet-Unie.
Deze rivaliteit had verregaande gevolgen voor Duitsland. Het land werd in 1949
26

Recker, 1990, 3-79.
Ibidem.
28
Ian Kershaw, Hitler 1936-45:Nemesis, 2000, 189.
29
Ibidem, 530.
30
Pól O’Dochartaigh, Germany since 1945, 2004, 4-5.
27
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de facto verdeeld in een West-Duitse staat en een Oost-Duitse. 31 In WestDuitsland werd Konrad Adenauer tot kanselier gekozen die zijn stempel op het
buitenlandse beleid van de Bondsrepubliek drukte door een hechte economische
(het Marshallplan) en politieke samenwerking aan te gaan met westerse landen, in
het bijzonder de VS, de zogenaamde Westbindung. In een brief aan de politica
Helene Wessel merkte hij op:
Auf außenpolitischem Gebiet liegt unsere Linie fest. Sie richtet erster Linie darauf, ein
enges Verhältnis zu den Nachbarstaaten der westlichen Welt, insbesondere auch zu den
Vereinigten Staaten herzustellen. Es wird von uns mit aller Energie angestrebt werden,
dass Deutschland so rasch wie möglich als gleichberechtigtes und Gleichverpflichtetes
Mitglied in die Europäische Föderation aufgenommen wird. Bei der Durchführung dieser
Absichten werden wir besonders eng mit den anderen in den westeuropäischen Völkern
sich immer stärker entwickelnden christlich-demokratischen Kräften Zusammenarbeiten.32

De historici Fulbrook en O’Dorchartaigh stellen dat Adenauer als een katholieke
Rijnlander Oost-Duitsland minder belangrijk vond dan een snelle integratie van
West-Duitsland in de westerse economische, politieke en militaire allianties.33
Hans-Peter Schwarz is echter van mening dat Adenauer geen alternatieven had.
Adenauer besefte volgens hem dat zo lang de tijd niet rijp was voor hereniging de
Amerikaanse aanwezigheid in Europa noodzakelijk was. 34 Het enige politieke
wapen van Duitsland was de Hallsteindoctrine, een in 1955 door West-Duitsland
geintroduceerde doctrine, die inhield dat de Bondsrepubliek geen betrekkingen
onderhield met landen die de Duitse Democratische Republiek (DDR) hadden
erkend of zouden erkennen (de Sovjet-Unie uitgezonderd). Zo probeerde de
Bondsrepubliek te voorkomen dat de DDR als een ‘normaal’ land zou worden
beschouwd.35
31
Voor de oorzaken en de manier waarop dit gebeurde zie: O’Dochartaigh, 2004, 18-336, Mary
Fulbrook, Interpretations of the Two Germanys 1945-1990, 2000, 13-17.
32
Brief van Adenauer aan Helene Wessel (27-08-1949), in: Hans-Peter Schwarz, Adenauer Der
Aufstieg 1876-1952, 1986, 671.
33
Fulbrook, 2000, 17. O’Dochartaigh, 2004, 67-71.
34
Hij schrijft in dit verband: ‘Adenauer was convinced that Soviet hegemony, unless counterbalanced
by the United States and a unified Western Europe, would extend over the whole continent. Therefore
Western unity, American presence in Europe, and the political-military balance of power were the
elements of the only strategy capable of coping with the facts of the post-war European order’, HansPeter schwarz, ‘Adenauers Ostpolitik’, in Wolfram Hanrieder (ed.), West German Foreign Policy:
1949-1979, 1980, 128.
35
Deze doctrine is genoemd naar de CDU-politicus Walter Hallstein die van 1951 tot en met 1958 op
het Minsterie van Buitenlandse Zaken werkzaam was. Het doel van de doctrine was om een tweestatenoplossing te voorkomen. De reden waarom de Bondsrepubliek met Sovjet-Unie contacten
onderhield ondanks het feit dat deze de DDR had erkend had met het feit te maken dat Sovjet-Unie als
een van de vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog zeggenschap had over veel kwesties met
betrekking tot Duitsland. Voor een uitgebreide behandeling van de Hallsteindoctrine, Rüdiger M.
Booz, Hallsteinzeit. Deutsche Außenpolitik 1955–1972, 1995. Werner Kilian: ‘Die Hallstein-Doktrin.
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Afgezien van dit Rheinland über alles of Deutschland über alles-debat zijn alle
onderzoekers het erover eens dat de buitenlandse politiek van Adenauer twee
pijlers heeft gekend:



Een speciale relatie met de VS en in mindere mate met Groot-Brittannië.
Duitsland als de motor achter West-Europese integratie en de vorming van
Europese Economische Gemeenschap (EEG) in nauwe samenwerking met
Frankrijk.36

Vooral de nauwe samenwerking met Frankrijk vormde een breuk met het
verleden en een nieuwe pijler in het buitenlandse beleid van Duitsland. De DuitsFranse vijandschap werd omgevormd tot een vriendschap. 37
Onder kanselier Willy Brandt kwamen vanaf 1969 nieuwe veranderingen in het
buitenlandse beleid van Duitsland. Brandt zette de koers van Adenauer en Erhard
deels voort, maar bracht tegelijkertijd belangrijke veranderingen aan in het
buitenlandse beleid. In 1969 werd de Hallsteindoctrine officieel opgegeven. De
nieuwe politiek van ontspanning of de Ostpolitik 38 volgde een strategie van
Wandel durch Annäherung. Brandt en de bedenker van deze nieuwe koers, Egon
Bahr, waren ervan overtuigd dat veranderingen alleen mogelijk waren door
toenadering en niet door het voeren van een politiek van uitsluiting, dat
uitgangspunt diende van de Hallsteindoctrine. Ook Helmut Schmidt (1974-1982)
en Helmut Kohl vanaf 1982 zetten deze koers tot aan de Duitse hereniging voort.
Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955–1973, aus den Akten der beiden
deutschen Außenministerien’, in: Zeitgeschichtliche Forschungen, 7, 2001.
36
Helga Haftendorn, ‘West Germany and the Management of Security Relations: Security Policy
Under the Conditions of International Interdependence’, in: Ekkehart Krippendorff, Volker Rittberger
(eds.), The Forreign Policy of West Germany, Formation and Contents, 1980, 7-33. Edwina S.
Campbell, Germany’s Past and Europe’s Future, The Challenges of West German Foreign Policy,
1989, 3-22, Wolfram F. Hanrieder, ‘West German Foreign Policy, 1949-1979: Necessities and
Choices’, in: Wolfram F. Hanrieder, West German Foreign Policy: 1949-1979, 1980, 15-37.
37
Omdat deze niet alleen van bovenaf gevoerd werd maar ook van onderop. Edwina Campbell schrijft
in dit verband: ‘While Bonn concentrated on the pursuit of detente with Paris in the developing
multilateral institutions of western European and Atlantic cooperation, it encouraged individuals,
private groups, and local governments to establish student exchange programs, summer language
camps, sister cities and universities, and other frameworks of mutual contact for the citizens of the two
countries. Campbell, 1989,13. Het is echter de vraag of we zoals Campbell kunnen concluderen dat dit
beleid van onderop en op grass root niveau vorm kreeg. Ik stel dat deze activiteiten eerder onderdeel
waren en zijn van een cultuurpolitiek om de beeldvorming over de Duitsers te veranderen. Na de
Adenauer periode en gedurende het kanselierschap van Erhard van 1963 tot 1966 en later dat van
Kiesinger van 1966 tot 1969 werd de koers van Adenauer in grote lijnen voortgezet. Tevens werd er
vastgehouden aan de Hallstein doctrine (de sinds 1955 toegepaste doctrine waardoor West Duitsland
alle diplomatieke betrekkingen had verbroken met de landen die Oost Duitsland (DDR) erkenden. Een
uitzondering werd hierbij gemaakt voor de Sovjet-Unie).
38
De historicus Edgar Wolfrum vindt het gepast van ‘Neue Ostpolitik’ te spreken. De Ostpolitik
wordt in Duitsland volgens hem eerder geassocieerd met het verdrag van Rapallo (het Duits-Russische
verdrag uit 1922). Zie Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 2007, 283.
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We kunnen stellen dat het Brandt was die dit innovatieve beleid introduceerde en
dat de regeringen Schmidt en Kohl voor de implementatie en standaardisering
ervan zorgden.39
Aan de hand van de besproken geschiedenis van de buitenlandse politiek van
Duitsland vanaf 1945 tot en met 1990 kunnen de volgende algemene kenmerken
van de Duitse buitenlandse politiek worden genoemd: 1. Intensieve DuitsAmerikaanse betrekkingen en een trouwe bondgenoot binnen de NAVO. 2.
Hechte Duits-Franse betrekkingen binnen de Europese Gemeenschap en 3. Vanaf
1969 een toenaderingspolitiek tot de Sovjet-Unie en de DDR.40
Het buitenlandse beleid van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog wordt niet
meer gekenmerkt door een streven naar Weltpolitik zoals de periode vóór 1945.
Sterker nog, onderzoekers komen tot de conclusie dat Duitsland na de Tweede
Wereldoorlog veranderd is in een economische reus en tegelijkertijd in een
politieke dwerg.41 William Paterson en Jeffrery Anderson noemen dit beleid een
post-Westfaals beleid dat de volgende kenmerken heeft:






exaggerated multilateralism
a readiness to pool sovereignty at a European level
avoidance of explicit reference to national interest
reliance on ‘soft power’
avoidance of explicit leadership except in tandem with France. 42

39

Het is niet zo dat Schmidt dezelfde emotionele binding aan de nieuwe Ostpolitik had als Brandt. Hij
was echter twee keer zo lang als Brandt kanselier en bouwde zo een sterke relatie met de Sovjet-Unie
op, maar vooral ook met de persoon van Brezjnev.
40
Vanaf 1966, toen Brandt nog minister van Buitenlandse Zaken was begon hij met een voorzichtige
toenaderingspolitiek tot de Sovjet-Unie.
41
Zie de bijdragen in Wolfram F. Hanrieder (ed.), West German Foreign Policy 1949-1979, 1980.
42
William E. Paterson, ‘Germany and Europe’ in: Stephen Padgett (eds.), Developments in German
Politics 3, 2003, 206-24. Jeffrey Anderson stelt dat Duitsland zelfs na de hereniging nog steeds
vasthoudt aan de bovengenoemde richtlijnen. German Unification and the Union of Europe, 1999.
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Appendix 3 Betrekkingen tussen de Duitse Democratische Republiek (DDR) en
Iran
Officiële diplomatieke betrekkingen tussen Iran en de DDR gaan terug naar 1973.
Deze vonden plaats in de context van de wereldwijde erkenning van de DDR, die
mogelijk werd nadat West- en Oost-Duitsland in 1972 het zogenaamde
Grundlagenvertrag hadden getekend.
Het Oost-Duitse initiatief om officiële betrekkingen met Iran aan te gaan,
gebeurde in overeenstemming met het plan om met zo veel mogelijk landen
diplomatieke betrekkingen te onderhouden en zo de aanspraak van Bonn op
Duitslands representatiemonopolie tegen te werken. De Sjah daarentegen wilde
door zowel betrekkingen met Oost-Duitsland als met West-Duitsland te
onderhouden laten zien dat Iran onder zijn bewind een onafhankelijk land was
geworden dat in het westerse, noch het oosterse kamp thuis hoorde. 1 Doordat
beide landen politiek baat hadden bij bilaterale betrekkingen bereikten de
regeringen in Teheran en Berlijn in 1973 een overeenkomst over de volgende,
voor de Sjah zeer gunstige, afspraken.
In de eerste plaats stemde de DDR met de Iraanse wens in, niet meer steun te
verlenen aan leden van de Iraanse communistische Tudeh partij. Oost-Duitsland
was tot 1973 de veilige thuishaven van deze groep die vooral uit studenten
bestond. Ten tweede trok de DDR zijn steun in aan Irak in verband met Bagdads
claim op Arvandrood.2
De economische belangen volgden de politieke overeenkomsten en in 1975 sloten
de DDR en Iran een handelsverdrag en richtten een economische commissie op.
Deze commissie kwam regelmatig op ministerieel niveau bijeen. Ook in dit geval
was het voor Iran zeer gunstig met de DDR samen te werken. In alle in Isfahan
gebouwde staalovens door de Sovjets is DDR- technologie gebruikt.3
Voor de DDR waren ‘normale’ buitenlandse betrekkingen met andere staten van
groot belang. Het land wilde zich uit het diplomatieke isolement bevrijden en was
zeer gemotiveerd om met landen buiten het Warschaupact betrekkingen aan te
gaan. Voor de DDR volgden economische en culturele motieven de politieke.
Tegen deze achtergrond reisde Horst Sindermann, de premier van OostDuitsland, in november 1975 naar Iran. Sindermann en de Iraanse premier
Hoveyda tekenden een cultureel verdrag en een overeenkomst op het gebied van
1
Thomas P.M. Barnett, Romanian and East German Policies in the Third World: Comparing the
Strategies of Ceausescu and Honecker, 1992.
2
Arvandrrod is de rivier die tussen het zuidwestelijke deel van Iran en Zuid Irak stroomt. Deze
grensruzie was ook de oorzaak van de Iraakse aanval op Iran in 1980.
3
Günter Barthel, ‘Iran: From Monarchy to Republic’, Asien, Afrika, Lateinamerika, 12, 1983, 661-69.
Het economische verdrag tussen de DDR en Iran is in zijn geheel opgenomen in Dokumente zur
Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (1972-1985), 1988.
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wetenschappelijke samenwerking.4 Ook nodigde Sindermann tijdens zijn bezoek
aan Teheran de Sjah uit om een staatsbezoek aan de DDR te brengen.
Dit bezoek verliep echter niet zoals gepland. In februari 1978, bestormden Iraanse
linkse studenten, die uit West-Duitsland naar de DDR waren gekomen, de Iraanse
ambassade in Berlijn. Ze vernielden wat ze konden vernielen. Dit incident zorgde
voor een diplomatieke crisis tussen de twee landen. In april reisde de minister van
Buitenlandse Zaken van de DDR, Oskar Fischer, met een speciale missie naar
Teheran om de hierdoor ontstane diplomatieke ruzie bij te leggen, wat hem ook
lukte. In de herfst van hetzelfde jaar nog zou de Sjah een staatsbezoek aan OostDuitsland brengen.
1978 was echter een crisisjaar voor de Sjah. De gewelddadige oppositie tegen
hem in de aanloop naar de revolutie was gestart en het land verkeerde in een
politieke en economische crisis. DDR-politici twijfelden of een bezoek van de
Sjah aan Oost-Duitsland in deze situatie gunstig was. Om deze reden stuurde het
land zijn vice-premier in de zomer van 1978 naar Teheran om opheldering te
vragen rondom de Iraanse politieke crisis en de wankele situatie van de Sjah. De
Sjah besloot hierop, tot grote opluchting van Berlijn, zijn staatsbezoek aan OostDuitsland af te zeggen.
De betrekkingen tussen Iran en Oost-Duitsland hadden niets van een
vriendschappelijke relatie, en waren niet gebaseerd op gemeenschappelijke
belangen, maar puur op ieders eigen belang. De zakelijke betrekkingen tussen de
DDR en Iran vanaf 1973 tot 1979, kunnen als een exemplarisch voorbeeld van
een mariage de convenance worden beschouwd.
De Iraanse revolutie zorgde voor een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de
twee landen. DDR-politici prezen de Iraanse revolutie omdat deze
antimonarchistisch en anti-imperialistisch was, al vonden ze het geen geslaagde
revolutie naar communistische begrippen. Ayatollah Khomeini was immers in de
eerste plaats een religieuze leider en voorts geen antikapitalist.5
Echter ook na de revolutie was voor de DDR de voornaamste reden om de
betrekkingen met Iran te intensiveren niet ideologisch van aard, maar
economisch. In 1982 bezocht de Iraanse vice-premier Jasbi de DDR. In zijn
gesprekken met de minister van Economische Zaken van Oost-Duitsland, Günter
Mittag bereikten beide landen de volgende overeenkomst: Oost-Duitsland zou de
staalovens van Isfahan afbouwen en uitbreiden en wapens aan Iran leveren
(waaraan Iran in verband met de oorlog tegen Irak acute behoefte had). In ruil
hiervoor zou de DDR olie van Iran krijgen. Oost-Duitsland was zo in staat
dezelfde olie tegen internationale marktprijzen en in dollars aan andere kopers
4
5

Dokumente zur Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (1972-1985), 1988.
Günther Barthel, Die Islamische Republik Iran, 1987, 156.
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verkopen en zo aan harde valuta komen, iets waar dat land in de jaren tachtig een
enorm tekort aan had.6
In oktober 1986 bezocht de Iraanse premier, Mir-hossein Mousavi, de DDR, een
hoogtepunt, en tegelijkertijd ook het laatste, in de betrekkingen tussen de twee
landen. Ook dit bezoek stond in het teken van economische betrekkingen tussen
de twee landen. Er werden echter geen belangrijke verdragen gesloten. Wel
bereikten beide landen overeenstemming over de continuering van de in 1982 tot
stand gekomen overeenkomst.
De DDR was geen strategische partner voor Iran. Het hielp Teheran weliswaar
met het leveren van wapens, maar wat aan Teheran aan wapens geleverd werd,
werd ook (vaak in grotere hoeveelheden) aan de Ba’ath partij van Saddam
Hoessein geleverd.
Op politiek terrein was er weinig grond voor samenwerking tussen de
islamitische republiek en de DDR. Behalve het feit dat beide staten elkaar konden
vinden in hun anti-Amerikaanse retoriek, waren er verder weinig
aanknopingspunten voor samenwerking.
Ook op cultureel terrein lag een hechte samenwerking tussen het atheistische
DDR en het een islamitische Iran niet voor de hand. Bovendien was de
islamitische republiek in de jaren tachtig van de twintigste eeuw in een slepende
oorlog verwikkeld waardoor het onderhouden van culturele betrekkingen met
andere landen geen prioriteit voor het regime had. Ook na de Iraanse revolutie
stonden de betrekkingen tussen Iran en de DDR louter in het teken van
economische betrekkingen.

6

Oliver Bast, The GDR and Persia1972-1990, http://www.iranica.com (14/01/2009).
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Summary
This study set out the German foreign policy towards Iran during 1871-2005. In part I, the
history of the German foreign policy towards Iran is outlined. The German Empire was
founded 18 January 1871. Bismarck had the desire to maintain the dominant position of
the German Empire that had been established in Europe. In this regard, Bismarck’s foreign
policy was mainly focused on Europe. He longed for a peaceful Europe, and as part of this
strategy, he wanted to prevent a conflict between Germany and Russia. At the end of the
nineteenth century Iran had in fact changed on into a colony of Great Britain and Russia.
From the perspective of the Iranian king, Germany could play the role of a third power in
Iran, and with this, he hoped that the influence of Russia and Great Britain in Iran would
be reduced. At the request of the Iranian government, a Treaty of Friendship was signed
between the two countries in 1873. In order to prevent any harm to Russia’s interests in
Iran, Germany did not invest in the diplomatic relations between Berlin and Tehran.
Although economic opportunities were not taken or missed, Bismarck’s policy in the short
term was successful as it did not harm Russian interests in Iran. At the same time however,
Germany’s lack of interest in Iran had created a positive German image for Iranians. The
Iranians were convinced that Germany was not interested in colonizing Iran into one of
their colonial territories. The trust of the Iranians towards Germany had increased at the
beginning of the twentieth century.
When the German Empire was ruled by Wilhelm II, Bismarck’s moderate foreign policy
changed. Wilhelm II aspired to turn Germany into a world power and he used an assertive
policy towards the Middle East. During his reign, he was interested in improving relations
with the Ottoman Empire rather than with Iran. Paradoxically, the increased activities of
the German Empire in the Ottoman Empire led in 1907 to a division of Iran into two
official spheres of influence by Russia and Great Britain. Until 1914, the German
government neither pursued an economic nor a cultural policy towards Iran. The first years
after World War I, there were no diplomatic relations between the two countries. This
changed when Reza Shah came to power in 1925. He shared the same high hopes as in the
past, that Germany would play the role of a third power in Iran. Germany was a country
that could be trusted, and he believed that the German government would support him in
his plans of modernizing Iran. However, again the German government was extremely
anxious, as that they did not want to harm the British interests in Iran. This approach was
successful. Against the background of the anti-Soviet politics of the British, the British
government thumbed up German investments in Iran. Germany’s power consisted mainly
of economic power during the Weimar Republic. Therefore, German economic activities
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increased in Iran since 1926. Economic activities took place in strategic sectors, while
other powers such as Russia, Great-Britain and France were not interested in cooperation
with Iran. The economic cooperation between Germany and Iran had a positive influence
on the Iranian image of the Germans. The German foreign policy towards Iran was
effective during the Weimar period. The German share in the Iranian economy could have
been larger if the Great Depression of 1929 had not occurred.
When the Nazi regime came to power, the German foreign policy towards Iran reached an
ideologized stage. Until 1933, the bilateral relationship between Germany and Iran was
mainly based on economic interests. In 1933, it turned into a political one. Iran became
part of Germany’s anti-Soviet politics in the hope that Iran could build a front against the
Soviet Union. This approach towards Germany and the bilateral economic cooperation
created opportunities for Iran to modernize relatively quickly. The availability of German
funds and Germany’s technical expertise played a prominent role in the modernization
process in Iran. The support from the German government had once again had a positive
influence on the Iranian view of Germans. On the eve of World War II, Germany turned
into the most important economic partner of Iran. The bilateral economic relationship
became to Iran extremely important. However, the diplomatic relation of the Nazi regime
with Iran was not as strong as the bilateral economic relation. This conclusion can be
drawn from the fact that the Iranian government held a neutral position during the Second
World War. During the period of Alfred Rosenberg, one of the influential figures in Nazi
Germany, Nazi Germany’s cultural policy became strongly politicized. In cooperation with
the ministry of propaganda, the cultural policy in regard to Iran became very assertive. The
magazine Iran Bastasn was financed by Berlin, and Iranian students were encouraged and
financially supported to study in Germany. With the fall of the Nazi regime, the Nazi
cultural policy ended.
After the Second World War, it took until 1949 for the diplomatic relation of GermanyIran to take root again. The Federal Republic of Germany did not follow an independent
political course. Moreover, politics were part of the west, and as a member of the NATO,
Germany’s foreign policy approach was in accordance with the United States’ policy
towards Iran. In addition, the Federal Republic used the approach of the Shah, in which
Europe had been the central element in the 1960s. The government in Bonn did not want
the Iranian government to recognize the German Democratic Republic. Moreover, the
cooperation between Germany and Iran on nuclear energy issues, which was in conform
with the German (and US) strategy, prevented Iran to seek support from communist
countries on economic and technological field. In 1974, the Iranian government signed an
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agreement with Kraftwerk Union for the build of eight nuclear power plants in Iran.
Furthermore, during the period of the Federal Republic of Germany, the German
government focused primarily on the economic and political relation with Iran. Germany
(together with the US) turned into the most important trading partner of Iran during the
period after the WWII and till the Iranian Revolution in 1979. However, the Federal
Republic did not employ all the economic opportunities in order of not being blamed of an
Alleingang by other European countries, Germany did not, for example, invest in the
Iranian oil industry. This trust-inspiring measure was politically successful. However, from
an economic point of view this was not in the interest of Germany. The government in
Bonn focused mainly on exports, and foreign direct investment took only place in areas
that were not sensitive to politics. Regarding the cultural policy, Germany aimed to
become a Kultuurstaat since the end of WWII. In this regard, the German cultural policy
towards Iran strengthened. With the installment of the Social Liberal government in 1969,
new politically inspired cultural policies were designed by Ralf Dahrendorf. His aim was
to create a ‘gesellschafts-politische’ dialogue towards countries Germany had cultural
relations with. In regard to Iran this policy was effective. The German Goethe-Institute
created a safe surrounding and offered the possibility of organizing cultural and political
meetings for Iranian political dissidents. This gave them the opportunity to discuss politics
and issues regarding the society. Even today, the Iranian intellectuals are remembering the
activities offered by the Goethe-Institute in Iran in the 1970s.
Part II begins with the Iranian revolution of 1979. The revolution had a significant impact
on the foreign political identity of Iran. Therefore, the Iranian foreign policy strategy
changed. The Germans were in favor of the Iranian revolution, led by the people, against
the dictatorship of the Shah. The Federal Republic of Germany was the only Western
country of which its embassy remained open in Tehran. Although, the revolutionary
regime switched to an anti-western course, Germany continued to have a political and an
economic relation with Iran. The German government had two main reasons for this. First,
Germany wanted to prevent Iran to become part of the communist group. This concern
turned out to be unfounded as the new Iranian regime was anti-communist. The second
reason was to become a key trading partner. The Federal Republic of Germany wanted to
continue with the bilateral economic relationship even after the revolution. However, the
political relation was not as strong as it was before the revolution. For example, Germany
did not resume the settlement of the nuclear plants in Bushehr. Moreover, the pressure
from the United States and Israel on Germany played a significant role in the bilateral
relation between Germany and Iran after the revolution. The relationship after the
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revolution can be best described as a ‘mariage de convenance’. On the one hand,
Germany, an Allemansfreund has tried to be the country that pursues a neutral political
strategy towards Iran. On the other hand the country needs to take into account the
American and Israeli concerns regarding Berlin’s approach towards the Islamic Republic.
At the end of the Iraq-Iran war in 1988 and after the German reunification in 1990, the
German foreign policy towards Iran had reached a new stage. The Iranian government had
two main foreign policy objectives towards Germany. In the first place, the Islamic
Republic that had been internationally isolated, approached Germany, and, therefore, the
European Union in order to come out of its isolation. Iran did not have good relations with
other European powers such as France and Great-Britain. For example, France officially
supported Saddam Hussein during the Iraq-Iran War. The same goes for the British.
Furthermore, they had a special bond with the US and were hostile towards the Islamic
Republic. In addition, after Ayatollah Khomeini’s fatwa against Salman Rushdie, all
diplomatic ties between Iran and Great-Britain were severed. Moreover, the development
plans of the Iranian government meant that Germany was the most suitable partner for Iran
to engage in an economic relation. The positive image of Germany, the economic and
technological power of Germany, and most importantly, the willingness of Germany to
have diplomatic ties with Iran, formed the basis for the strong relationship between
German and the Islamic Republic after 1990.
After the German reunification and the end of the Cold War, Germany was again able to
follow an independent foreign policy course. However, their foreign policy towards Iran
was not marked by fundamental changes compared with the period before the German
reunification. In addition, after 1990, Germany’s policy towards Iran was largely
economically centered. Germany became the largest economic partner of Iran in the
nineties. Furthermore, the country used its political weights for settling arguments between
Lebanon, where Iran is very influential, and Israel. This made it possible for the German
government to fulfill the role of mediator between Iran and Israel. However, the US
criticized the bilateral relation between Germany and Iran. Primarily, because of the
cooperation between the intelligence agencies of the two countries. This was a sensitive
issue internationally. From US perspective, Germany was supporting a terrorist regime.
Moreover, the German foreign policy towards Iran was not conform with the ideal of a
Zivilmacht. In the eighties and beginning of the nineties, Germany preferred economic
relations with Iran rather than to have a normative policy of a Zivilmacht based on moral
and ethical considerations. In fact, Iran gave orders to kill the European author Salman
Rushdie, and Iranian political dissidents in the West. Iran had no constructive contribution
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in the Middle East peace process, and above all, violated the human rights in Iran on a
large scale. Despite of all these arguments, Germany pursued a relatively uncritical policy
towards Iran until the beginning of the nineties. The German aim of being a Zivilmacht,
could not be deduced from their political activities towards their relations with Iran until
1992.
In addition, from 1979 to 1992, there was no German cultural policy towards Iran. After
the revolution, the Iranian government decided to cut all ties and to close the German
Goethe-Institute in Tehran and Shiraz. As a reaction on the fatwa against Salam Rushdie,
Germany decided to stop the cultural agreement between the two states. Therefore, we
cannot speak of a systematic or a coherent foreign policy towards Iran during the period of
1979-1992.
In part III, an analysis is given of the German foreign policy towards Iran from 1992
onwards, within the context of the Common Foreign and Security Policy of the European
Union (CFSP). In this part, the German and European foreign policy towards Iran in
regard to the human rights issue in Iran has been highlighted. Unlike most of the
researches that were conducted in this matter, this study shows that one of the first
countries in which the CFSP of the EU was applied to, was the Islamic Republic of Iran. In
addition, it is argued that the CFSP of the EU towards Iran was certain the German foreign
policy towards Iran. As the EU follows the German foreign policy towards Iran, German
norms and objectives were taken over by the EU.
The strategy of a critical dialogue was an initiative from the German government in order
to form a foreign policy towards Iran within the context of the EU. Unlike the strategy of
the US policy, the critical dialogue strategy aims for an approach between the EU and the
Islamic Republic. The critical dialogue is conform with the German concept of ‘change
through rapprochement’, which was applied by the Federal Republic of Germany within its
Ostpolitik. This policy was characterized by the following points: a policy of approaching,
creating dialogues with the existing regime and avoid experimentation, creating economic
interdependency, and multilateralism. In addition, these aims also characterize the German
foreign policy towards Iran within the context of the critical dialogue strategy. Regarding
the critical dialogue, the framework of the normative principles of the Zivilmacht politics
are better formulated. Between 1992 and 1996, the EU had a Human Rights Dialogue with
Iran. Moreover, the EU has condemned the human rights violation in Iran through
declarations and resolutions. However, the human rights violation in the Islamic Republic
did not affect the economic relation with Iran.
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The German government pursued a strategy of Human Rights Dialogue with Iran within
the context of the EU. This in contrast to their economic policy which was based on
bilateral relations. For this reason, on the bilateral level, human rights issues were not
discussed with Iran. The human rights issue in Iran was not urgent enough for Germany
and the EU to jeopardize the economic relation with the Islamic Republic. In this regard,
this policy does not correspond with the principles of an ideal civilian power, where
economic relations should be as valuable as non material objectives, such as the promotion
of human rights. A Human Rights Dialogue was held with Iran, but only for the purposes
of holding a dialogue and not for reaching any tangible results. The United Nation’s
human rights reports of 1992-1996 show, that no improvement has been made regarding
the human rights issue in Iran. Publishing declarations and adopting resolutions for
condemning human rights violation in Iran seemed to be insufficient for convincing the
Iranian regime to respect human rights. There are no other instruments used by the EU for
putting more pressure on Iran. The followed strategy of a critical dialogue by Germany and
the EU has not been successful regarding the Human Rights Dialogue.
In regard to the terrorist attacks on political dissidents at the Mykonos restaurant in Berlin
in 1992, a German judge had condemned Iran and charged the Iranian minister of
Information and the Iranian president with murder. In reaction to this, Germany and the
EU decided to postpone the critical dialogue with Iran. The German argument that by
means of a dialogue with Iran, the country would be easier to predict, proved to be wrong.
After a few months, when the critical dialogue between Iran and Germany was ended,
Germany was once more prepared to hold new dialogues. The main reason for resuming
the diplomatic relation was the Iranian presidential elections. The presidential candidate,
the Reformist Mohammad Khatami, won the elections. For Khatami winning these
elections meant an opportunity to implement the strategy of ‘constructive engagement’.
Even after the Mykonos verdict, the Germans argued that isolating Iran was not the
solution for the ‘Iranian problem’. The EU offered a perfect stage in order to bring the
diplomatic relation between Germany and Iran to a multilateral level. On the one hand, the
fact that Khatami came to power, increased the hope for reform both on a national level as
well as on the international level. Both sides believed that progressive reformation was
possible. Therefore, the new president gained much support. On the other hand, when the
Red-Green coalition took office in Germany in 1998, the hope for a critical approach
towards Iran had strengthened. Above all, it has always been the SPD-party or the party of
Bündnis 90/Die Grünen that posted critical questions to the government at the Bundestag.
In addition, they pleaded for a critical and an assertive German foreign policy towards
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Iran. However, in reality the Red-Green coalition continued with the foreign policy
strategy of the conservative rule of Helmut Kohl. The same approach was applied on the
economic relations. In addition, the economic policy of the EU towards Iran did not
change during the period of constructive engagement.
One of the aims of the constructive engagement was to promote democracy and the human
rights situation in Iran. In accordance with these beliefs, the EU established a series of
Human Rights Dialogues with Iran. However, these series of the Dialogue had not the
desired outcome. Research on the failure of the German and European Union Human
Rights Dialogue with Iran mainly shows that the political rhetoric of the EU members is
not conform with their actions, and that the EU holds its economic interest above moral
aims. This study is also concerned with the failure of the politics due to the Iranian
political structures, and in this case, what is referred to as the European Blauaugigkeit
regarding the hope for reforms within the Iranian theocratic system. The political system
of Iran is extremely complicated.
At the same time however, it does not necessarily have to be difficult to find out which of
the political institutions have sufficient power to make political reforms in Iran possible.
Only the religious institutions that are not chosen by the people, can reform the Islamic
Republic. Therefore, it is not the republic bodies (such as the parliamentarian or the
president), who are selected by the people that have this power. Germany and the EU had
actually tried to pursue a critical policy towards human rights in Iran during four series of
the Dialogue which had been held from 1998 until 2004. The institutions who they tried to
approach in accordance with the strategy of Wandel durch Annäherung, proved to be
incapable to apply changes and reforms, because they were powerless within the political
structures of the Islamic Republic.
Furthermore, the will of the so-called reformists, who joined the constructive dialogue
with the EU, can be questioned. These ‘reformists’ are also part of the Iranian regime, and,
therefore, their approach towards human rights politics is based on the political Islam. In
this regard, questions remain open on how European human rights politics, based on the
tradition of the Enlightenment in which individuals are central, can achieve a synthesis
with the political Islam, where order is placed above the individual and, in many cases, the
value of an individual depends on his or her gender.
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